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Mnożenie przez cztery
W czasie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie rozpętała się prawdziwa burza, kiedy dyskutowano nad regulaminem wyborów do organów
izb lekarskich.
Marek Stankiewicz
str. 2–3
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Ogólnopolskie Centrum
Urazów Oka w Lublinie
– Zajmuje się leczeniem skomplikowanych przypadków u dorosłych i u dzieci, co wymaga od zespołu opanowania wszystkich procedur okulistycznych. To szczególnie jest ważne w przypadku schorzeń u dzieci –
mówi prof. Robert Rejdak,
kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie,
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
str. 13

Przy samowarze graliśmy...
rock’n’rolla
– Chciałbym, aby koleżanki i koledzy, którzy grają i śpiewają, nabrali odwagi i czynnie dołączyli się do naszej zabawy w bluesowo-rockowe muzykowanie. Kontakt z żywą
muzyką jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym –
mówi Janusz Jendrej z Kliniki Chirurgii Klatki
Piersiowej w SPSK 4 w Lublinie,
pasjonat muzyki i instrumentów klawiszowych,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 16–17
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Dopóki jestem na Miodowej, samorząd lekarski może czuć się bezpiecznie – Konstanty Radziwiłł

Mnożenie przez
372 delegatów z całej Polski, w tym
27 z Lubelszczyzny, reprezentujących
ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, w dniach 13-14 maja 2016 roku uczestniczyło w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie. Tym razem nie
zabrakło urzędującego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który do
późnych godzin wieczornych był wręcz
rozrywany przez głodnych aktualności lekarzy.
„Dzieje medycyny pokazują, że zasady etyczne od zawsze przyświecały zadaniom medyków. Także współczesnemu

dążeniu do skuteczności systemu ochrony zdrowia i wdrażaniu innowacji powinna towarzyszyć moralna refleksja o pracy lekarza (…) Dobrych lekarzy bardzo
dzisiaj potrzeba. Lekarzy ceniących altruizm, dyskrecję, strzegących tajemnicy lekarskiej, ale i takich, którzy chroniąc życie ludzkie, dbają o rozwój nauk medycznych i doskonalą własny warsztat. Należy
się Państwu wielki szacunek za tę rzetelną posługę” – napisał w liście do delegatów prezydent RP Andrzej Duda.
W części oficjalnej wręczono odznaczenie „Meritus pro Medicis”, przyznawane corocznie tylko 10 lekarzom i lekarzom dentystom w uznaniu dla ich działalności na rzecz środowiska i samorządu lekarskiego. Wśród odznaczonych znalazła
się także Maria Jakubowska, wybitny
transfuzjolog i ofiarny lekarz, gotowa zawsze do pomocy pacjentom i młodszym
kolegom (wywiad z Marią Jakubowska
czytaj na str. 4–5). Nagrodę „Sportowiec
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Roku 2015”, przy rzęsistych oklaskach
uczestników i gości zjazdu, odebrała mistrzyni lekkoatletycznej bieżni Anna Michałowska, ginekolog-położnik z Lublina.

Co się naprawdę udało?
Działalność Naczelnej Rady Lekarskiej od poprzedniego zjazdu posumował
jej prezes Maciej Hamankiewicz. Mówił
m.in. o sprawie wniesionej przez NRL do
Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej
działania lekarzy w zgodzie z własnym
sumieniem. W wyroku trybunał podkreślił, że lekarze mają obowiązek działania w zgodzie z własnym sumieniem, bo to kwestia zachowania
godności człowieka. – Możemy
być dumni z tego wyroku – powiedział prezes NRL. Wspomniał też
o dotacji przyznanej NIL i okręgowym izbom lekarskim przez resort zdrowia na działalność zapisaną w ustawie o samorządzie lekarskim. – Dziękuję za tę odważną decyzję – powiedział. – Zakończyliśmy w ubiegłym roku duży
cykl szkoleń dla młodych lekarzy
w zakresie komunikacji z pacjentem. Gorąco dziękuję poprzedniemu ministrowi zdrowia prof. Marianowi Zembali, dzięki któremu lekarze dentyści mogą wykonywać testy aparatów RTG co 24
miesiące. Walczyliśmy też o przywrócenie stażu podyplomowego,
czego dzięki przychylności ministra Radziwiłła udało się dokonać. Myślę, że teraz czas na podniesienie wynagrodzeń
młodym medykom
– przekonywał Hamankiewicz.
Minister Radziwiłł z kolei mówił
o potrzebie reformy
systemu specjalizacyjnego, którą poddano szerokiej konsultacji. Obiecał,
że na tegoroczną
Gwiazdkę dostaniemy system specjalizowania się godny XXI wieku. Fenomenalne osiągnięcia medycyny, świetny personel, a z drugiej strony fatalna
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(cztery)

organizacja, niekończące się kolejki, brak
poczucia bezpieczeństwa. To skutek uznania, że nie państwo, a rynek i pieniądz
mają regulować system ochrony zdrowia. Zagubiliśmy się w takim myśleniu
– grzmiał ze zjazdowej trybuny minister.
Tam systemy służby zdrowia są chronione przed rynkiem, medycyna prywatna jest na marginesie i zwykle poza publicznym systemem – powiedział Radziwiłł. Zapowiedział odejście od obowiązku komercjalizacji SPZOZ-ów i stworzenie możliwości tworzenia nowych jednostek tego typu. – Jednostki samorządowe
będą mogły kupować świadczenia zdrowotne dla obywateli – podkreślił.

Domagano się także uproszczenia
przepisów określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie specjalizacyjne. Zmiany powinny ułatwić uzyskanie wpisu na listę jednostek akredytowanych, w szczególności małym, indywidualnym praktykom lekarsko-dentystycznym, zainteresowanym prowadzeniem szkolenia.

Ustawowe minimum
zamiast
żebrania o podwyżkę

Stomatologiczna
autonomia w potrzasku
Prawdziwa burza rozpętała się, kiedy dyskutowano nad regulaminem wyborów do organów izb lekarskich, kiedy nagle zgłoszono poprawkę zmierzającą do tego, aby w wyborach przeprowadzanych na zjazdach, głosy lekarzy dentystów w przypadku głosowania na lekarza dentystę były liczone w stosunku 4
do 1 lekarzy głosujących na lekarzy dentystów, zaś w przypadku głosowania lekarzy dentystów na lekarzy 1 do 1 (czyli
tak, jak teraz). Z oczywistych powodów
poprawka była wadliwa prawnie. Zasady głosowania w demokratycznym państwie są jednoznaczne – wybory są równe,
każdy ma jeden głos. Zwolennicy i apologeci autonomii stomatologów, na czele
z wiceprezesem NRL Agnieszką Ruchałą-Tyszler nie dawali za wygraną. – Jesteśmy za wspólnym
samorządem z poszanowaniem odrębności
zawodu lekarza dentysty. Należy wprowadzić takie rozwiązania legislacyjne,
które zapewnią równoprawne funkcjonowanie dwóch zawodów w jednym samorządzie – przekonywała szefowa lekarzy dentystów. Choć
trzeba podkreślić, że
prof. Teresa Bachanek
z Lublina apelowała
o zachowanie jedności z lekarzami. Ostatecznie poprawkę odrzucono.

Podczas poprzedzającego XIII Zjazd
posiedzenia Komisji Stomatologicznej
NRL pojawiła się obawa, że oto walka o większą siłę głosów lekarzy dentystów we wspólnym samorządzie skutkować będzie rozbiciem reprezentacji samorządu na dwa mniejsze ośrodki. Gdy
to się stanie – struktury izby reprezentującej interesy lekarzy dentystów staną się na tyle słabe, iż nikt z takim samorządem nie będzie się liczył. Pojawiła się nawet wątpliwość, czy dywagacje
na temat sposobu liczenia głosów podczas zjazdów lekarzy tak naprawdę interesują środowisko dentystów, oczywiście oprócz garstki samorządowych aktywistów. Przekonywano, że zamieszanie
wokół zasad wyłaniania osób do władz
samorządowych w zasadzie kwitowane
jest wzruszeniem ramion przez zajętych
codziennymi obowiązkami zawodowymi lekarzy dentystów.

Odtajnić wreszcie pytania
Ostatnim akcentem zjazdu było omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym zasad kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.
Prof. Romuald Krajewski przedstawił
wnioski z sondażowego badania Ośrodka Studiów i Analiz NIL na temat kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomniał, że prawie
wszystkie aspekty tego kształcenia zostały ocenione negatywnie wśród badanych (w tym młodych lekarzy). Zaapelował, aby coś ...z tym zrobić. Wyniki

badania są dostępne na stronie internetowej NIL – www.nil.org.pl
Pokłosiem dyskusji był apel zjazdu do
ministra zdrowia, aby przywrócić jawność pytań z LEK/LDEK i wprowadzić
jawność pytań z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. O szybszą ścieżkę zdawania PES i podjęcie działań mających na
celu zwiększenie możliwości szkolenia specjalizacyjnego przez: podmioty lecznicze, lekarzy dentystów prowadzących indywidualne oraz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie – zaapelowali do ministra zdrowia delegaci na XIII Zjazd Lekarzy. Obecnie do egzaminu można podchodzić dwa
razy do roku, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a datą samego egzaminu. Dla wielu
lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas,
kiedy pozostają bez zatrudnienia. Z kolei warunki akredytacji powinno się tak
uregulować, żeby zachęcić podmioty do
zaangażowania się w kształcenie specjalizacyjne. Podmioty kształcące nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Należy wprowadzić takie
mechanizmy finansowe, które zagwarantują pełne pokrycie kosztów organizacji
tego szkolenia.
MEDICUS 6–7/2016

Antyprywatyzacyjne zapowiedzi ministra Radziwiłła nie wszystkim przypadły
do gustu. Wielu lekarzy poważnie obawia
się o majątek swojego życia, zainwestowany w prywatne podmioty lecznicze.
Zjazd zaapelował do prezesa Rady Ministrów o zachowanie równości w traktowaniu publicznych i prywatnych placówek
ochrony zdrowia. Z poparciem spotkała
się rezolucja do ministra zdrowia w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. Dosyć żebrania
o podwyżki. Chcemy ofiarnie pracować
i godziwie zarabiać – deklarowali delegaci

ze wszystkich stron kraju. W apelu zapisano wprost, aby lekarz/lekarz dentysta
bez specjalizacji miał zapewnione minimalne wynagrodzenie, lekarz/lekarz dentysta stażysta miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie w wysokości jednej średniej krajowej, lekarz/lekarz dentysta rezydent – 2-krotność średniej krajowej, specjalista z pierwszym stopniem
specjalizacji – 2,5-krotność średniej krajowej, a specjalista trzykrotność średniej
krajowej.
Marek Stankiewicz
Zdjęcia: Dariusz Hankiewicz
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Po prostu lubię ludzi
z dr n. med. Marią Jakubowską,
niezwykle zasłużoną dla środowiska samorządu lekarskiego
lubelską lekarką, nagrodzoną odznaczeniem Meritus Pro Medicis,
rozmawia Anna Augustowska
• Ceniona, zasłużona, oddana, autorytet – to tylko niektóre określenia, jakimi jest Pani opisywana. Czy taką postawę wobec zawodu pomaga wypracować
przykład innych, starszych lekarzy, o których zwykle mówi się Mistrz?
– W ogromnej mierze tak. Chociaż zapewne też osobiste predyspozycje i wychowanie. Pierwsze wzorce czerpałam
z opowieści o moich stryjach lekarzach,
którzy bardzo mi imponowali. Według
mnie, dobry lekarz to przede wszystkim
ktoś, kto po prostu lubi i ceni swoją pracę i ludzi. Bez tego trudno mówić o powołaniu. Ja zawsze chciałam pomagać innym. Pamiętam, jak w czasie Powstania
Warszawskiego – a miałam wtedy 12 lat
– widząc rannych naiwnie podpowiadałam: „Trzeba zrobić sztuczne oddychanie!” – a dorośli już wiedzieli, że ci ludzie nie żyją.
Po maturze, mimo sugestii mojej Mamy, zamiast studiów matematycznych
wybrałam medycynę. Przez lata nauki,
a potem pracy, spotkałam wielu wspaniałych, oddanych chorym lekarzy, którzy stawali się moimi Mistrzami. Jednym
z nich był prof. Wiktor Stein, który, kiedy w czasie prowadzonych z nami zajęć
w Klinice Neurologii u pacjenta doszło
do zatrzymania krążenia, razem z nami
prowadził reanimację. Nie pamiętam już,
czy była ona skuteczna, ale profesor nam
zaimponował.
Następnym lekarzem – dla mnie wzorem – był dr med. Henryk Dąbski, interesujący się wówczas hematologią, także
prof. Mieczysław Kędra, pod którego kierunkiem uzyskałam specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych i który na moją prośbę skierował mnie na staż miesięczny do Kliniki Alergologicznej w Krakowie, prowadzonej przez prof. Mieczysława Obtułowicza oraz do Kliniki Hematologicznej prof. Juliana Aleksandrowicza.
Obaj stali się moimi Mistrzami.

4

• Śledztwa?
– Tak, bo badanie krwi przypomina
rozwiązywanie skomplikowanych zagadek, czy łamigłówek. Podam przykład:
u kobiety po porodzie wystąpił krwotok,
którego mimo przetoczenia 5 litrów krwi
nie udawało się zahamować. W surowicy stwierdzaliśmy przeciwciała reagujące z krwinkami dawców, jak i krążącymi
w krwiobiegu (także dawców). Nie mogliśmy ustalić właściwego składu antygenowego krwi, którą należało jej podać.
Czas działał na niekorzyść, tworzyliśmy
różne kombinacje ale nic, dosłownie nic
nie pasowało. Sprowadziliśmy wówczas

– Wreszcie nastał czas, w którym
mogliśmy odbudować struktury samorządu lekarskiego. Oddaliśmy się temu
z ogromnym entuzjazmem. Wiedzieliśmy, że tworzymy nową jakość. Przez 5
kadencji – od 1990 roku – pełniłam społecznie wiele funkcji w strukturach Lubelskiej Izby Lekarskiej, m.in. byłam sekretarzem ORL w I kadencji, w następnych przewodniczącą Komisji Kształcenia Medycznego. Opracowałam wtedy dla lekarzy stażystów ankietę ewaluacyjną, która dotyczyła przebiegu stażu
i uzyskanych praktycznych umiejętności, co pozwoliło nam poprawić jakość
szkoleń a także ocenić ich poziom. Zależało nam też na tym, aby do zajęć organizowanych przez LIL dołączyć zajęcia
z prawa medycznego i etyki.
• Wiele lat później została też Pani pomysłodawczynią innej ankiety.
– Kiedy zostałam przewodniczącą Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL bardzo zależało mi na zintegrowaniu środowiska lekarzy seniorów, a także na autentycznym udzieleniu im wsparcia i opieki.
Wiedziałam, że część z nich znajduje się
w trudnej sytuacji. Stąd pomysł na ankietę na temat sytuacji materialnej a także
stworzenie w LIL specjalnego funduszu
nieoprocentowanych pożyczek
• Do wielu wyróżnień i odznak – wspomnijmy tu m.in. Medal LIL, odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego czy Kryształowe Serce za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK oraz medal „Zasłużony dla
Akademii Medycznej”, Złoty Krzyż Zasługi dołączyło jeszcze jedno – odznaczenie Meritus Pro Medicis. Czym ono
jest dla Pani?
– Zaskoczeniem…

w tym czasie specjalizację z transfuzjologii uzyskało 12 lekarzy, szkolenia w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
odbyło ponad 4000 lekarzy przed specjalizacjami. Szkoliliśmy również pielęgniarki, magistrów i laborantów z terenu
regionu lubelskiego. Prowadziliśmy również całodobowe konsultacje w zakresie
diagnostyki i terapii transfuzjologicznej.
Opiekę merytoryczną nad Służbą
Krwi prowadził Instytut Hematologii
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całą rodzinę tej kobiety: męża, jej rodziców a także dzieci. Od wszystkich pobraliśmy krew do badań grup krwi i składu
antygenowego i zaczęliśmy rozpisywać
wszystkie możliwe warianty kto po kim
i co mógł odziedziczyć – i dopiero wtedy się udało.
• W stacji krwiodawstwa przepracowała Pani ponad 30 lat. Ale w pamiętnym
1989 roku doszło coś jeszcze.

• Dla wielu lekarzy jest Pani Mistrzem i wzorem do naśladowania, autorytetem. Co by Pani chciała powiedzieć młodym ludziom wybierającym
pracę lekarza?
–To samo, co na początku naszej rozmowy: dobry lekarz to ktoś, kto zna, ceni i lubi swoją pracę, a także lubi i szanuje ludzi, musi też zdawać sobie sprawę, że lekarz służy chorym. Tak – służy,
chcę to podkreślić. Tego nauczyli mnie
moi Mistrzowie, którzy nie patrząc na
swoje wysokie stanowiska i tytuły naukowe zawsze byli przy chorym, potrzebującym pomocy człowieku. Adepci sztuki
lekarskiej muszą też wiedzieć, że do końca życia będą się musieli uczyć. Mam nadzieję, że ja też nie zawiodłam moich Pacjentów i Kolegów.

Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej

W związku ze zbliżającymi się wyborami
w samorządzie lekarskim bardzo proszę o
aktualizację bądź uzupełnienie danych
w rejestrze lekarzy tut. Izby w następującym zakresie:

miejsce zatrudnienia
miejsce zamieszkania
aktualny adres do korespondencji

– w terminie do 31 października 2016 r.
Aktualne dane są niezbędne do prawidłowego utworzenia rejonów wyborczych
i właściwego poinformowania o tym lekarzy.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura

Trybunał o lekarskich egzaminach
Na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań
z egzaminów LEK, LDEK i PES. Ta
decyzja umożliwi lekarzom oraz lekarzom dentystom legalny dostęp do
pytań egzaminacyjnych z egzaminów
LEK, LDEK i PES, które się już odbyły – informuje Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej Izby Lekarskiej.
7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z Konstytucją
przepisów ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, które uniemożliwiają
lekarzom dostęp do pytań z Lekarskiego
Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Trybunał podzielił argumentację
prawną lekarzy. Przepisy blokujące dostęp do pytań egzaminacyjnych uznano za
niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczą zestawów egzaminacyjnych
z egzaminów, które już się odbyły.
Wyrok Trybunału z 7 czerwca 2016 r.
ma moc powszechnie obowiązującą i jest
ostateczny.
Przypomnijmy, że przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego był przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które stanowią, że zadania testowe
nie podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września

2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi było przez lata nie tylko
depozytariuszem, ale bastionem dla bazy pytań. Na portalach internetowych od
dawna pojawiają się całe zestawy pytań
wraz z poprawną odpowiedzią, a nawet
komentarzem.
Przeciwnicy ujawnienia pytań twierdzili, że młody lekarz i kandydat na specjalistę musi legitymować się „wiedzą
medyczną, a nie wiedzą o bazie pytań”.
Z czasem powstało wiele tysięcy wersji
pytań, często unieważnianych z powodu
kontrowersyjnej odpowiedzi, co kompromitowało dumnych egzaminatorów. Naczelna Rada Lekarska uznała ograniczenie dostępu do pytań z tych egzaminów
za naruszenie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji.
Trybunał Konstytucyjny oddzielił stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, że
pytania egzaminacyjne stanowią informację publiczną i wyjaśnił, że wprowadzając
ograniczenie dostępu do tego rodzaju informacji ustawodawca musi wykazać istnienie szczególnych powodów uzasadniających wprowadzenie ograniczenia.
Trybunał przypomniał, że ograniczenie
dostępu do informacji publicznej jest dopuszczalne tylko, gdy przemawia za tym
konieczność zapewniania ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
(ms)
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• A co zdecydowało, że poświęciła się
Pani krwiodawstwu?
– Po powrocie z Krakowa do Lublina miałam do wyboru pracę w Oddziale
Wewnętrznym u dr. Henryka Dąbskiego
albo w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Wybrałam stację. Jej ówczesny dyrektor dr Tadeusz Węgrzecki interesował
się diagnostyką immunohematologiczną, hematologiczną, koagulologiczną,

wirusologiczną i stał się kolejnym Mistrzem, który ukierunkował moje zainteresowania. Swoją pasją zaraził zespół pracowników, również i mnie. W 1968 r. po
odbytych szkoleniach w Instytucie Hematologii w Warszawie utworzyliśmy
Pracownię Diagnostyki Skaz Krwotocznych i podjęliśmy prace diagnostyczne,
konsultacyjne i lecznicze w przypadkach
krwotoków.
W 1976 r. uzyskałam specjalizację
z transfuzjologii klinicznej, a w 1978 r. obroniłam pracę doktorską. Zostałam powołana
na konsultanta wojewódzkiego ds. transfuzjologii i stałam się współodpowiedzialna za organizację krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Pracę tę pełniłam do 1998 r.,

i Transfuzjologii w Warszawie, a największe codzienne oparcie dawała nam prof. dr
hab. Halina Seyfriedowa. Pod taką opieką tworzyliśmy dobry zespół; wydawało się, że wszyscy, od laborantek po kolegów lekarzy, byliśmy pasjonatami naszej pracy, która czasem przypominała
prowadzenie… śledztwa.

Komunikat
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Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 6 kwietnia 2016 r. prowadził Janusz Spustek, prezes LIL.
Informacje o działalności delegatur
przekazali przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – działalność statutowa prowadzona była w pełnym zakresie. W dniach 8-11. 04. 2016 r.
odbyła się przeprowadzka biura delegatury do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 14. Nowa siedziba jest w centrum miasta, zlokalizowana jest na parterze, posiada parking. W nowych pomieszczeniach jest biuro oraz duża sala konferencyjna, która służyć będzie do
zebrań, spotkań seniorów, kursów szkoleniowych.
Delegatury w Chełmie i Zamościu
– prowadzone były na bieżąco sprawy
statutowe.
Delegatura Lublin – prof. Maria Majdan, reumatolog, uzyskała poparcie Prezydium NRL na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii,
a jej kandydaturę zgłoszono do ministra
zdrowia. W dniu 7.04.2016 r. odbyła się
konferencja „Samorząd – forma demokracji uczestniczącej”, zorganizowana
przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS.
Sprawozdanie z działalności komisji problemowych składali ich przewodniczący.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – odbyło się spotkanie wielkanocne seniorów,
połączone z uroczystością 90-lecia urodzin dr Barbary Ćwiklińskiej, cenionej internistki i nadal bardzo czynnej działaczki
samorządu lekarskiego. Omawiano również projekty planowanych wycieczek,
prelekcji w II kwartale 2016 r.
Komisja Rekreacji i Sportu – przedstawiła plany ciekawych imprezy, m.in.
odbędzie się piknik strzelecki, mistrzostwa izb lekarskich w golfie, mistrzostwa
Polski lekarzy w kolarstwie szosowym,
turniej tenisowy w Lublinie. Szczegółowe informacje o ww. imprezach można
znaleźć na stronie internetowej Komisji
Rekreacji i Sportu.
Komisja Kultury – w dniu 23.04.
2016 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej dr. Dariusza Tulei – „Moja Afryka”, a także pierwsze spotkanie
„Klubu Globtrotera”, w którym Dariusz
Tuleja przedstawił prezentację pt. „Okulista w Kamerunie”.
Komisja ds. Konkursów – wydelegowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji konkursowych na
naczelną pielęgniarkę SPZOZ w Krasnymstawie oraz na zastępcę dyrektora ds. opieki zdrowotnej SPZOZ w Krasnymstawie.
Komisja Kształcenia Medycznego –
komisja przygotowała kalendarz kursów

na II półrocze. Na bieżąco są przygotowywane uchwały w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Coraz większa grupa lekarzy składa
wnioski o zwrot kosztów poniesionych
w związku z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach, szkoleniach, organizowanych lub współorganizowanych
przez towarzystwa naukowe. Komisja
organizuje kursy z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego
dla lekarzy stażystów, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim na przeszkolenie 285 lekarzy i lekarzy dentystów.
Komisja Wykonywania Zawodu –
trwają intensywne prace polegające na
wprowadzaniu polis OC do ksiąg rejestrowych lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących działalność leczniczą.
Komisja Socjalno-Bytowa – obraduje co miesiąc, na posiedzeniach bezpośrednio po obradach ORL. Wszystkie
składane wnioski o zapomogę, a zgodne
z regulaminem komisji, rozpatrywane są
na bieżąco.
Na zakończenie obrad ORL podjęto kilka uchwał. W oparciu o uchwałę
Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23
czerwca 2010 r. podjęto decyzję o wzroście miesięcznego ryczałtu dla osób funkcyjnych.

Zmieniono regulamin Komisji Kształcenia Medycznego ORL, który obecnie
otrzymał brzmienie: „Dofinansowanie
udziału lekarzy w konferencjach oraz
zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe, wyniesie w formie zwrotu, 70 proc. poniesionych kosztów, lecz
nie więcej niż 500 zł brutto w roku kalendarzowym”.
Uczestniczenie w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium ORL,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej uprawnia członków ww. organów do ryczałtu za jedno posiedzenie, stanowiącego
ekwiwalent utraconego zarobku (lekarza), z tytułu pracy zawodowej. Wypłata ryczałtu odbywa się na podstawie listy obecności.
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę na zawarcie „Porozumienia” w przedmiocie zobowiązania Skarbu Państwa
– ministra zdrowia do przekazania LIL
środków finansowych, po zrealizowaniu „Porozumienia” będzie równoważne z wyczerpaniem wszelkich roszczeń
w stosunku do Skarbu Państwa – ministra zdrowia, z tytułu wykonywania przez
LIL zadań w latach 2005-2015.
Uchwałą ORL zmieniono regulamin
Komisji Socjalno-Bytowej, w rozdziale
III: „Fundusz pomocowy”, zwiększono
dotychczasową kwotę pomocy z 1750,00
zł brutto, na 1850,00 zł brutto.
(jj)
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utrzymania jedności samorządu lekarzy
i lekarzy dentystów. Z powodu wezwań
pacjentów do Urzędu Kontroli Skarbowej
w sprawie udzielenia informacji o otrzymywanych świadczeniach, NRL przedstawiła ten problem rzecznikowi praw obywatelskich na kwietniowym posiedzeniu
rady. Izby lekarskie podpisały porozumienie z MZ w sprawie ugody za lata 20072015. Obecnie trwają rozmowy w sprawie
większych refundacji za 2016 r.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL przedstawili ich przewodniczący.
Komisja ds. Seniorów – 29.04.2016
dr hab. Aneta Kramiszewska z KUL wygłosiła wykład – „Chrystus jako lekarz”.
W maju odbyła się wycieczka do Chełma i okolic.
Komisja Kultury – 20 maja br. odbyło się drugie spotkanie Klubu Globtrotera połączone z pokazem „Fronska Saga,
czyli opowieść o Islandii” Dariusza Hankiewicza. Dzień później odbył się wernisaż wystawy fotografii „Spotkanie z Kenią” dr Teresy Żukowskiej.
MEDICUS 6–7/2016

Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniach 21-23.04.2016 r. odbyły się
w Dębicy XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w pływaniu. Ekipa LIL przywiozła
worek medali oraz puchar za zajęcie IV
miejsca w klasyfikacji ogólnej.
Komisja Wykonywania Zawodu –
odbyło się posiedzenie poświęcone problemom związanym z wykonywaniem zawodu lekarza poza granicami kraju. Nadal trwają intensywne prace, polegające
na wprowadzeniu polis OC do ksiąg rejestrowych lekarzy i lekarzy dentystów,
prowadzących działalność leczniczą.
Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji konkursowych w Zamościu: na ordynatora Oddziału Laryngologicznego, na pielęgniarkę oddziałową Oddziału Chorób Wewnętrznych
w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz ordynatora Oddziału Neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Delegowano również 6 przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji

konkursowych w Świdniku (4) i w SPSK
nr 4 w Lublinie (2).
Komisja Socjalno-Bytowa odbywa
spotkania co miesiąc, po posiedzeniu
Rady Okręgowej i wszystkie zgłaszane
wnioski o pomoc rozpatruje na bieżąco.
Okręgowa Rada Lekarska, po rozpatrzeniu ofert podjęła uchwałę o wyborze
firmy Eksam, w wariancie wymiany. Wykona ona prace w zakresie wymiany nawierzchni przed budynkiem Lubelskiej
Izby Lekarskiej, ul Chmielna 4.
Okręgowa Rada Lekarska, w związku
z apelem nr 2 /2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej powołała komisję w celu zbadania,
czy aktualny stan w zakresie dysponowania obecnymi lokalami spełnia niezbędne
warunki do funkcjonowania delegatury.
W skład 8-osobowej komisji weszli: Leszek Buk, Dariusz Dębicki, Maria Dura,
Wiesław Godzisz, Jan Hałabuda, Barbara Hasiec, Krzysztof Lewkowicz, Grzegorz Pietras. Ww. komisja ma przedstawić swoje wnioski do dnia 30 września
2016 r.
(jj)

zatrudni lekarzy ze specjalizacją, w trakcie lub
chcących się specjalizować/otworzyć specjalizację szczegółową
a także na dyżury do:
– oddziału wewnętrznego;
– izby przyjęć;
– oddziału ginekologiczno-położniczego;
– OIOM;
– oddziału pediatrycznego;
– NPL

a także do poradni:
– okulistycznej;
– laryngologicznej dziecięcej;
– onkologicznej;
– ginekologicznej;
– medycyny pracy
oraz
– pracowni diagnostyki obrazowej.

Telefon 22 778 26 10, e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

zatrudni również kierownika oddziału pediatrycznego.
Warunki finansowe i pracy do ustalenia.
Telefon 22 778 26 10, e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych
Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum,
Al. Racławickie 12, o godzinie 10.30.
•

5 IX 2016 – dr n. med. Andrzej Bożyk, Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie: „Pierwsza pomoc w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia”,

•

10 X 2016 – dr Andrzej Zavadka: „Preparacja zęba pod koronę w 10 minut systemem CCQ”,

•

14 XI 2016 – Beata Jagielska: „Estetyka blisko natury”,

•

5 XII 2016 – mgr Beata Zalewska, lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Obowiązujące procedury w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni oraz
rąk (ćwiczenia praktyczne z lampą UV)”,

•

9 I 2017 – dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska, Dentosfera: „Korony protetyczne – idealna
preparacja”,

•

13 II 2017 – lek. stom. Ewa Biegańska, biegły sądowy: „Błędy i problemy w leczeniu a roszczenia
pacjenta”,

•

6 III 2017 – 2 x 1h bloki tematyczne:
•

A – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biologiczne podstawy stosowania biomateriałów w stomatologii. Przegląd wskazań”,

•

B – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok:„Biomateriały; porównanie dostępnych preparatów. Praktyczne wskazania wyboru produktów w różnych przypadkach klinicznych”,

•

3 IV 2017 – prof. dr hab. Jerzy Sokołowski: „Cementy szkło-jonomerowe – niedoceniane materiały odtwórcze o wyjątkowych właściwościach użytkowych”,

•

8 V 2017 – dr n. med. Mariusz Szuta, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowotwarzowej: „Znieczulenia w gabinecie stomatologicznym”,

•

5 VI 2017 – mgr Beata Zalewska, lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Obowiązujące procedury w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi i sprzętu”.

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne
Tel. 601 340 730
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11 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie
Okręgowej Rady Lekarskiej, które poprowadził prezes LIL Janusz Spustek.
Informacje z działalności delegatur
przekazali ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – Biuro
Delegatury LIL zostało przeniesione do
nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 14
(lokal 046, tel. 83 344-28-87). 10 kwietnia
2016 r. delegacja delegatury odwiedziła
dr. Stanisława Oniszczuka z okazji 90-lecia jego urodzin. Andrzej Barszczewski
i Jan Hałabuda brali udział w komisji konkursowej na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
– konkurs wygrał dr Romuald Pietrosiuk,
ordynator Oddziału Chirurgii.
Delegatura Lublin – prezydium poparło kandydatury zgłoszonych osób na
stanowiska konsultantów wojewódzkich
w dziedzinie kardiologii dziecięcej, dermatologii i wenerologii oraz perinatologii. Przyjęto stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w sprawie zasadności kształcenia w zawodzie asystentka
stomatologiczna i w sprawie zasadności

reklama

Z obrad ORL – kwiecień 2016 r.

Akademia komunikacji
z Jackiem Rozenkiem,
aktorem i trenerem biznesu, który poprowadził szkolenie dla lekarzy
zorganizowane przez Komisję Kształcenia Medycznego w LIL,
rozmawia Anna Augustowska
• Jacek Rozenek to dla większości
aktor filmowy, teatralny i dubbingowy
(wiem, że ma Pan w dorobku ok. 700
epizodów podkładania głosu!). Jak to
się stało, że aktor zostaje trenerem biznesu i coachem?
– Uważam, że warto robić różne rzeczy w życiu. To jest nie tylko ciekawe i rozwijające, ale to też znak naszych czasów. Coraz częściej musimy się liczyć z tym, że nie zawsze
będziemy całe życie „tkwić przy
jednym biurku”. Wszyscy musimy
mieć w sobie gotowość do podejmowania nowych wyzwań. To się
nazywa mobilność psychologiczna. Ja stale uczę się czegoś nowego.
Ostatnio zacząłem grać w golfa.
Był czas, że aktorstwo, które
jest bardzo ciekawym zajęciem,
zajmowało 80 proc. obszaru mojego życia. Później to się zaczęło
zmieniać, a ponieważ studiowałem poza akademią teatralną także pedagogikę i filozofię, to uznałem, że warto wykorzystać tę wiedzę.
Poza wszystkim, bycie trenerem jest po
prostu ciekawe.
• Umiejętności aktorskie zapewne pomagają w prowadzeniu szkoleń?
– To prawda. Zamiast opowiadać i tłumaczyć, razem z moimi słuchaczami możemy odegrać pewne sytuacje, a to w najbardziej jednoznaczny sposób daje uczestnikom szansę na przećwiczenie zachowań i swoich reakcji, poznanie emocji,
które wyzwala np. konieczność publicznych wystąpień. Treningi, które prowadzę, pozwalają uczestnikom dowiedzieć

się więcej o samym sobie, o tym, jak działają w pracy, co powinni zmienić, może
wyeliminować a może wzmocnić.
• Wśród osób, które Pan szkoli, są też
lekarze. Czy jako grupa zawodowa mają specyficzne potrzeby?

– Lekarze są obciążeni ogromnymi
oczekiwaniami, jakie stawiają im pacjenci i generalnie społeczeństwo. Chcemy, aby lekarz, obok ogromnej wiedzy
medycznej, posiadał też empatię, wzbudzał zaufanie, był autorytetem. A lekarze nie zawsze to potrafią, bo nikt ich tego nie uczy. Tymczasem wszystkie te cechy można w sobie wypracować. Każdy
może się tego nauczyć, bez względu na
osobowość. To jest tak, jak w przypadku sportowców – żeby mieć wyniki np.
być superbiegaczem, trzeba dużo trenować. Aby nauczyć się dobrej komunikacji też trzeba to ćwiczyć. I ja pokazuję,

że są techniki, które to umożliwiają. Wystarczy je poznać.
• Wtedy nie będzie takich sytuacji, jak
w filmie pt. „Pora umierać”, kiedy do
bohaterki filmu, którą gra Danuta Szaflarska, lekarka mówi: „Niech się rozbierze i położy”?
– To bardzo efektowna ale chyba jednak przerysowana dla potrzeb filmu scena. I oby nigdy taka nie zdarzyła się w realnym życiu. Co do technik uczących dobrej komunikacji – warto je poznać i stosować, bo gwarantują to, co dla lekarza
najważniejsze: pozwalają lepiej
leczyć chorych. Pacjent, który będzie prawidłowo poinformowany o stanie zdrowia i wysłuchany
z empatią, będzie chciał współpracować z lekarzem, obdarzy go zaufaniem a to z kolei jest konieczny warunek, aby chciał stosować
się do zaleceń, przyjmować leki,
robić badania.
• I wracać?
– Tak, bo taki lekarz będzie
miał autorytet, który niezwykle
wzmacnia siłę terapii, nawet o kilkadziesiąt procent! A przecież o to
przede wszystkim chodzi w tej
pracy: dobrze leczyć, bo to daje
nie tylko satysfakcję, spełnienie ambicji
ale też pozwala mieć pacjentów.
• Lekarze chętnie się tego uczą?
– Bardzo cenię to, że chcą brać udział
w tych szkoleniach. Uważam, że są grupą, która powinna mieć szeroki dostęp do
takich zajęć. Tego wymaga zawód, który
wykonują. Miałem już okazję prowadzić
zajęcia osobno dla m.in. chirurgów, onkologów czy pediatrów. Każda z tych specjalności ma bardzo konkretne potrzeby.
W moich planach jest nawet stworzenie
specjalnej „akademii komunikacji” tylko
dla medyków.

Nowelizacja listy leków refundowanych – maj 2016
Zmiany na liście leków refundowanych są kosmetyczne. Ponad 200 preparatów staniało, a 150 podrożało. Ogółem do wykazu dodano 73 nowe produkty, będące odpowiednikiem leków
dotychczas refundowanych.
Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece (tzw. lista apteczna)
na receptę został poszerzony o dwa leki zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki te to paricalcytol teva

(w dwóch różnych dawkach), w kapsułkach miękkich zostały objęte poziomem
odpłatności 30 proc. dla pacjentów, do
wysokości limitu finansowania. Są one
stosowane w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc, związanej z przewlekłą niewydolnością nerek.
Natomiast w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, refundacją został objęty lek adcetris brentuximabum
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vedotinum, w postaci proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie, w ramach programu lekowego – „Leczenie opornych
i nawrotowych postaci chłoniaków
(choroba Hodgkina). Decyzję o włączeniu pacjenta do tego typu programu będzie podejmował lekarz prowadzący chorego.
Jerzy Jakubowicz
9

Oddamy Ci 70 proc. składki

Z lekarskiej wokandy

Terminowanie u mistrza
Sprawa poruszona w tym tekście, dla
jego zrozumienia zwłaszcza przez autora − nie lekarza, wymagała sporządzenia
słowniczka terminów medycznych: Parestezja – inaczej czucie opaczne. Przykre
wrażenie, najczęściej mrowienie, drętwienie lub zmiany temperatury skóry (uczucie silnego gorąca lub zimna) bądź też
„przebiegnięcia prądu”. Parestezje występują najczęściej w przypadku uszkodzeń nerwów obwodowych, mogą jednak być objawem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Zespół GuillainaBarrégo to ostre, wielokorzeniowe zapalenie demielinizacyjne ze współistniejącą aksonalną neuropatią ruchową. Występuje wówczas, gdy układ odpornościowy,

a konkretnie limfocyty, atakują ochronne
osłonki nerwów, czyli mieliny, doprowadzając do ich uszkodzenia (neuropatii).
Typowo zaburzenia zaczynają się od kończyn dolnych i postępując wyżej obejmują
kończyny górne, niekiedy nerwy czaszkowe. W ciężkich postaciach, stanowiących
zagrożenie życia, pojawić mogą się zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca i wahania ciśnienia krwi. Objawy chorobowe zwykle występują po infekcji górnych dróg oddechowych lub żołądka i jelit
na tle wirusowym i bakteryjnym.
Schorzenie rozpoznaje się na podstawie objawów, a także badań elektrofizjologicznych oraz płynu mózgowordzeniowego. Sam tekst opisuje chronologię postępowania, jak i jego zaniechania, w konkretnym przypadku medyczno-prawnym. Komentarzem do każdego
z etapów postępowania jest opinia lekarska, wydana w toku postępowania przed
okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.
10

***
12 czerwca, godz. 19.50: Pacjent zgłasza się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Rozpoznanie − parestezja kończyn.
12 czerwca, godz. 22.15: Konsultacja
rezydentki w trakcie specjalizacji z neurologii. Sporządzona przez nią karta ambulatoryjna zawiera zapisy: „Od godzin
rannych parestezje w obrębie stóp i rąk,
w wywiadzie infekcja dróg oddechowych
– antybiotyki. Badanie neurologiczne –
bez objawów ogniskowych i oponowych,
bez zaburzeń czucia i koordynacji, chód
sprawny. Zalecenie − kontrole w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej
i neurologicznej”.
Komentarz: Wykonano podstawowe
badania laboratoryjne i przeprowadzono
konsultację neurologiczną.
13 czerwca 2009 r., 12.57: Oddział
Neurologii tego samego szpitala wojewódzkiego. Z historii choroby: „Pacjent
skierowany w trybie nagłym z pomocy
doraźnej z podejrzeniem zespołu Guillaina-Barrégo. Przyjęty na oddział z powodu parestezji o charakterze skarpetek i rękawiczek oraz osłabieniem siły rąk i kończyn dolnych.
13 czerwca, godz. 15,30: Wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego w normie, parametry życiowe w granicach normy.
Komentarz: Kilkunastogodzinna zwłoka w przyjęciu na oddział neurologii nie
zaważyła w istotny sposób na dalszym
przebiegu choroby. W pierwszych dniach
choroby Guillaina-Barrégo może nie być
zmian w odruchach głębokich i zmian
w płynie mózgowo-rdzeniowym.
W nocy z 13 na 14 czerwca, w trakcie
dyżuru: Pacjent przytomny, kontakt słowno-logiczny, osłabienie siły mięśni kończyn górnych i dolnych, objawy oponowe
nieobecne, nerwy czaszkowe bez zmian.
14 czerwca 2009 r., po południu: Pogarszanie się stanu neurologicznego
i ogólnego stopniowe, ale dość szybkie,
duszność, spłycenie oddechu. Nad polami płucnymi duże zaleganie wydzieliny.
Podano tlen do oddychania.
Komentarz: Na rozpoznanie w pierwszych dwóch dniach pobytu w szpitalu
rzutował nietypowy, prawie błyskawiczny przebieg choroby − zwykle choroba narasta kilka lub kilkanaście tygodni.
Nie stwierdzono odruchów głębokich,
a w płynie mózgowo-rdzeniowym typowego dla zespołu Guillaina-Barrégo rozszczepienia białkowo-komórkowego.
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15 czerwca 2009 r., godz. 8.00: Zaburzenia oddechu i zaburzenia układu autonomicznego, zwyżki ciśnienia tętniczego,
nadmierna potliwość, obniżenie saturacji
do 70 procent. Pacjent przytomny w kontakcie słownym, logiczny, polecenia
spełnia, objawy oponowe − brak, nerwy
czaszkowe bez wyraźnej asymetrii. Niedowład koniczyn górnych i dolnych.
15 czerwca 2009 r., przed południem:
Stan niestabilny, powłoki skórne bladosine, zlane zimnym potem, intubacja, respirator.
Komentarz: Niespójna i nielogiczna ocena stanu pacjenta – jego oddech
własny utrudniony, na granicy wydolności. Brak zlecenia antybiotykoterapii
oraz zaniechanie badania elektromiograficznego (badanie elektrofizjologiczne,
którego celem jest ocena funkcji mięśni
i nerwów).
15 czerwca 2009 r., w południe: Nagłe zatrzymanie akcji serca i oddechu.
Pacjenta zaintubowano, zastosowano
sztuczne wentylowanie AMBU. Następnie wykonano wkłucie centralne i podłączono do respiratora. Po ustabilizowaniu
się jego stanu, pacjent został przetransportowany do szpitala klinicznego.
15 czerwca 2009 r., po południu – potwierdzenie zespołu Guillaina-Barrégo,
podjęcie właściwego leczenia.
24 czerwca 2009 r. − zgon pacjenta.
Komentarz podsumowujący:
Zaistniała sytuacja kliniczna przerosła możliwości oceny i właściwych zachowań uczestniczących lekarzy. Nieprawidłowości w postępowaniu medycznym
przyczyniły się do pogorszenia stanu pacjenta, ale nie wpłynęły na jego los uzależniony od choroby podstawowej i jej
następstw. Ocena post factum złożonych
sytuacji klinicznych, zwłaszcza wówczas,
gdy oceniający zna dalszy ciąg wydarzeń,
jest bardzo trudna i nie zawsze może być
obiektywna.
***
Odnosząc się do treści skargi rodziny
pacjenta, wskazującej jako winną lekarkę
rezydentkę („nie zleciła konsultacji internistycznej i antybiotykoterapii”), biegły
konstatuje: Obiektem skarg są w większości młodzi lekarze, a bardzo rzadko
ich przełożeni, odpowiedzialni za organizację pracy. Publiczną tajemnicą pozostaje fakt „wysługiwania się” lekarzami
rezydentami jako pełno kwalifikowanym
personelem, co jest źródłem oszczędności. Na koniec biegły zwraca się z zaskakującym apelem do gospodarza postępowania dyscyplinarnego: „Mam nadzieję,

że głos Pana Rzecznika poruszy sumienie decydentów i ograniczy zagrożenie
dla chorych, młodych lekarzy i wizerunku naszego środowiska”.
Rzecznik umorzył postępowanie. Nie
spełnił apelu biegłego z tej racji, że nie
dysponujemy instrumentami prawnymi
pozwalającymi mu na sygnalizację problemu mającego charakter systemowy.
Bezsporne jest, że pełne spektrum umiejętności w zawodzie lekarza można nabyć
tylko przez praktykę, polegającą na diagnozowaniu i opiece nad pacjentem „pod
okiem” dobrego nauczyciela. Uczeń, podczas takiego terminowania u mistrza, ma
możliwość nie tylko posiąść tajniki profesji, ale i okrzepnąć mentalnie i intelektualnie, poznać i pogłębić swoje umiejętności, „dorosnąć” w zawodzie. To chyba nie
jest „staroświeckie” oczekiwanie?
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi,
publicystą i długoletnim
współpracownikiem samorządowej
prasy lekarskiej.

Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie
opłacają składki członkowskie i nie zalegają z ich spłatą.
W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o dofinansowaniu
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej na rok 2016 poprzez zwrot części składki ubezpieczeniowej. Dofinansowanie obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia
OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.
Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenia obowiązkowe w wysokości 70 proc.
kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:
– w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia
w wysokości 100 złotych – należny zwrot:
70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia
w wysokości 200 złotych – należny zwrot:
140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia
w wysokości 400 złotych – należny zwrot:
280 zł/rok.

Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać
wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń
obowiązkowych:
– w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,
– w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,
– w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.
Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale tylko
według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.
Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko
z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie dłuższy niż 12
miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest: opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,
brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,
złożenie odpowiedniego wniosku (dostępnego z witryny internetowej – www.oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.
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)
reklama

Nie błądź naukowcu młody!
Pierwszy polski poradnik o tworzeniu nauki, skierowany do
studentów i młodych badaczy z dziedzin biomedycznych pt.
„Pomysł – Badanie – Publikacja”, wydali studenci i absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Publikacja jest poradnikiem, którego celem jest pomoc młodym lekarzom i studentom kierunków medycznych w stawianiu
pierwszych kroków w świecie nauk medycznych.
– To zbiór wyselekcjonowanych tekstów dotyczących nauki
i jej propagowania: od filozofii myśli naukowej, poprzez evidence-based medicine, statystykę medyczną – do pisania prac
naukowych. Autorami artykułów są naukowcy z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Charité – Universitätsmedizin Berlin, The
University of Western Australia oraz University Hospitals of
Leicester NHS Trust w Wielkiej Brytanii – informuje koordynator NaukaPoLudzku.pl, Przemysław Waszak z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
– Zawód lekarza współcześnie nie może już się obyć bez
zrozumienia badań naukowych. Lekarz chcący leczyć dobrze
swoich pacjentów, musi być na bieżąco z wiadomościami naukowymi. Właśnie w tym celu powstał nasz projekt – dodaje Waszak.
Ze szczegółami można się zapoznać w załącznikach oraz
na stronie www.naukapoludzku.pl. Na tej stronie można znaleźć też plik PDF zawierający całą treść książki, do swobodnego ściągnięcia na własne urządzenia (wolna licencja Creative Commons). Wszystko jest całkowicie za darmo dostępne
dla każdego użytkownika. Projekt od początku miał charakter non-profit i wszyscy autorzy wykonywali swoją pracę jako wolontariat.
W poszczególnych rozdziałach autorzy podpowiadają, jak
właściwie czytać teksty naukowe, jak przygotować i opublikować artykuł naukowy oraz jak występować na konferencjach
czy współpracować z naukowcami z zagranicy. Omawiają podstawy evidence-based medicine, czy kwestie związane z bioetyką badań naukowych. Przybliżają podstawy biostatystyki, kwestie bibliometrii czy korzystania z naukowych baz danych. Są
też rozdziały poświęcone finansowaniu nauki, zarządzaniu projektem i zespołem badawczym, czy kwestiami związanymi ze
współpracą nauki z biznesem.W części eseistycznej doświadczeni naukowcy dzielą się natomiast osobistymi spostrzeżeniami i podsuwają młodszym kolegom inspiracje, pomocne w naukowym rozwoju.
Książka powstała dzięki oddolnej inicjatywie. Jej redakcją i składem zajęli się studenci oraz młodzi absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chcieli oni wyjść naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy pragną zajmować się
nauką, ale nie wiedzą, jak to prawidłowo robić – tłumaczy

z prof. Robertem Rejdakiem,
kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Waszak. Książka ma też pomóc lekarzom, którzy – aby dobrze
leczyć swoich pacjentów – powinni na bieżąco śledzić naukowe nowości ze swojej dziedziny. – Takie podejście jest nie tylko
pożądane, ale wręcz konieczne ze względu na uwarunkowania
współczesnej medycyny. W erze evidence–based medicine nie
można już dłużej traktować nauki jako hobby dla zapaleńców
lub obowiązku personelu zatrudnionego na kontraktach akademickich. W czasach, kiedy postęp w naukach biomedycznych
osiąga przyrost geometryczny, znajomość metodologii, języka
i trendów nauki są nieodzowne dla każdego, kto chce dobrze leczyć swoich pacjentów. Te umiejętności umożliwiają nie tylko
uchwycenie najświeższych doniesień, ale także ocenę ich wiarygodności – podkreślają autorzy przedsięwzięcia.
aa

Leki dla seniorów 75+
Zgodnie z uchwaloną w maju ustawą, każdy kto ukończył 75 rok życia,
bez względu na status materialny, będzie
miał prawo do bezpłatnych leków, które
znajdą się w wykazie ministra zdrowia.
Pierwszy taki wykaz minister ma
ustalić najpóźniej do 1 września 2016 r.
W wykazie tym mają być nie tylko leki
najtańsze, ale w szczególności związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będzie mógł prze12

Ogólnopolskie Centrum Urazów Oka w Lublinie

pisywać choremu lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, wskazany w deklaracji wyboru oraz niektóre pielęgniarki
POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania
zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie (pro auctore) lub członków najbliższej rodziny (pro familiae).
Założono, że w latach 2016-2025
maksymalny limit wydatków z budżetu
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państwa na darmowe leki wyniesie 8,3
mld zł. W 2016 r. koszt funkcjonowania
ustawy określono na 125 mln zł.
W przypadku, gdy wydatki z budżetu
państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 proc. limitu przewidywanego na dany rok, to minister
zdrowia wdroży mechanizm korygujący, polegający na zmianie wykazu bezpłatnych leków.
Jerzy Jakubowicz

• W Lublinie powstało
Centrum Urazów Oka.
– Wspólnie z prof. Anzelmem Junemannem
z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku
tworzymy Ogólnopolskie
Centrum Urazów Oka, mamy świetny zespół specjalistów z dr. Dariuszem
Haszczem i dr. Jackiem
Ciechanem. Centrum zajmuje się leczeniem skomplikowanych urazów oka
u dorosłych i u dzieci. Pacjenci przyjeżdżają do nas
z całej Polski. Leczenie,
w zależności od ciężkości
schorzenia, jest jedno- lub
wieloetapowe i w razie potrzeby obejmuje m. in. leczenie rogówki z jej przeszczepem włącznie, operacje soczewek. Wymaga to od naszego zespołu opanowania i wykonywania
wszystkich procedur okulistycznych. Jest
to szczególnie ważne w przypadku schorzeń okulistycznych u dzieci, ponieważ
w Polsce ośrodków okulistycznych dla
dzieci jest stanowczo za mało.

• Od kiedy Klinika Okulistyki Ogólnej współpracuje z prof. Anzelmem Junemannem?
– Współpraca UM w Lublinie z profesorem trwa prawie 20 lat. Jej wynikiem
było kilkadziesiąt wspólnych publikacji
i streszczeń zjazdowych, głównie z zakresu okulistyki, ale także neurologii i farmakologii. Dzięki jego staraniom w Klinice Okulistyki w Erlangen staże naukowe odbyło 14 polskich naukowców, z których większość to pracownicy Katedry
Okulistyki w Lublinie. W 2015 r. rektor
UM w Lublinie wręczył prof. Junemannowi medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
• W jakim charakterze prof. Junemann przyjeżdża do lubelskiej kliniki?
– Rektor Andrzej Drop podpisał umowę o współpracy z profesorem, powołując go na stanowisko wizytującego profesora. Został on włączony w proces dydaktyczny na naszej uczelni, prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia na Wydziale
Anglojęzycznym. Zorganizowano także
seminarium dla polskich studentów, ku
miłemu zdziwieniu wykazali oni dobre
opanowanie języka angielskiego, biorąc
żywy udział w dyskusji. W czasie ostatniej wizyty w kwietniu, uczony brał także czynny udział w konsultacji skomplikowanych przypadków chorobowych, jak
również przeprowadził operacje.
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Są zaplanowane co najmniej jeszcze
dwie wizyty prof. Junemanna w Lublinie, w czasie których kolejni pacjenci będą konsultowani i operowani.
• Cennym efektem okulistycznej
współpracy polsko-niemieckiej jest pojawienie się nowego pisma naukowego.
– W 2015 r. podjęliśmy inicjatywę opracowania i wydania nowego, nowoczesnego pisma okulistycznego o zasięgu międzynarodowym. Inicjatywa nasza spotkała się z zainteresowaniem Domu Wydawniczego Via Medica
z Gdańska. Nowe pismo „Ophtalmology Journal”, będzie kwartalnikiem wydawanym w języku angielskim, w wersji elektronicznej
i papierowej. Prof. Anzelm Junemann został redaktorem naczelnym, a ja jego zastępcą. W skład
Komitetu Redakcyjnego weszło
wielu wybitnych okulistów nie
tylko z Polski, ale również z innych państw. Licznie też jest reprezentowany ośrodek lubelski –
m. in. prof. Ryszard Maciejewski,
dr Katarzyna Nowomiejska, prof.
Konrad Rejdak, prof. Zbigniew Zagórski,
prof. Tomasz Żarnowski. Chcemy, aby nasze pismo szybko trafiło do wszystkich
baz internetowych, co będzie podstawą
do odnotowania go na listach międzynarodowych, w tym na liście filadelfijskiej,
która jest opracowywana i aktualizowana
przez Institute for Scientific Information
(ISI), ale na to trzeba czasu. Nasz gość
nadał naszemu pismu wymiar europejski, czytane jest na świecie.

Szansa dla seniorów
Zwyrodnienie plamki żółtej związane
z wiekiem (ang. AMD), doprowadza do
utraty możliwości widzenia precyzyjnego z bliska. Obecnie pojawiła się dla chorych pewna nadzieja na uzyskanie istotnej poprawy ostrości wzroku. Prof. Robert Rejdak jako pierwszy w Polsce przeprowadził zabieg wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha, która jest implantowana do bruzdy ciała rzęskowego. Poprawia ona ostrość widzenia do
bliży (z odległości 15 cm), nie wpływa
na ostrość widzenia do dali. Technika implantacji wydaje się bezpieczna, bo nie
obserwowano żadnych powikłań śródoperacyjnych oraz w okresie obserwacji, dotyczących oka oraz soczewki. Jedynym mankamentem jest to, że ta procedura okulistyczna nie jest refundowana przez NFZ
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Miasto dba o zdrowie

Po raz czwarty zorganizo
wano Lubelskie Dni Promu
Zdrowie. W akcję włącz
yło się kilkanaście placów jące
ek medycznych z Lublina, zor
ganizowano rodzinny fes
tyn a także konferencję naukową
poświeconą problemowi
nadwagi i otyłości.

Uroczysty 3 Maja
W obchodach Święta Narodowego 3 Maja w Lublinie wzięli
udział przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej. Tradycyjnie
pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty i wieńce.

Dla hospicjum od rotarian
20 lat wspiera potrzeKlub Rotary Lublin Centrum, który od
aniały dar – samochód dla
bujących, tym razem przekazał wsp
linie.
Hospicjum im. Małego Księcia w Lub

Biała Niedziela ze studentami
w Lublinie zorgaStudenci Uniwersytetu Medycznego
ań profilaktycznych
nizowali w maju akcję bezpłatnych bad
każdy chętny mógł wyczyli Białą Niedzielę, w czasie której
go, wykonać pomiar
konać m.in. badanie ciśnienia tętnicze
homiono Szpital
uruc
ci
dzie
glikemii, EKG czy BMI. Dla
Pluszowego Misia.

Ambasador Województwa
Lubelskiego
Prof. Wojciech Załuska, dziekan II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Anglojęzycznym na UM w Lublinie, otrzymał
tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie –
w trzech kategoriach: osoba, instytucja, firma – przyznano po
raz 17. Prof. Załuska jest pomysłodawcą uruchomienia studiów
medycznych dla obcokrajowców, które na lubelskiej uczelni są
prowadzone od 1995 roku.

Fantomy leczyć jak ludzi
Już po raz czwarty w Lublinie na UM
zorganizowano konferencję na temat edukacji medyczn
ej i symulacji dla studentów i młodych lekarzy. Wydarzeniu tow
arzyszyły zawody, czyli wojny symulacyjne między drużyna
mi studenckimi a także
sesje i warsztaty medyczne. Przygoto
wano też spektakl: „Anatomia może być przyjemna”.
Tekst: Anna Augustowska

Rak płuc – jak leczyć

Konferencję i warsztaty
edukacyjne na temat tru
dnych decyzji diagnostycznych i ter
apeutycznych w raku płu
ca zorganizowała Katedra i Klinika
Pneumonologii, Onkolog
ii i Alergologii UM w Lublinie. Wa
rsztaty odbyły się 13 ma
ja br. O algorytmie w postępowaniu
z cho
wych osiągnięć w diagnost rym na raka płuca w świetle noyce i terapii mówił szef kli
niki prof.
Janusz Milanowski.

Stypendia dla najlepszych

Medykalia bardzo muzyczne

endia 208 najlepMarszałek województwa przyznał styp
sumie z budżetu marszym studentom z naszego regionu. W
pół milion zł. Najwięszałka przeznaczono na ten cel blisko
osób), Uniwersytet
(68
cej stypendystów ma obok UMCS
Medyczny – 30 osób.

koncercie Redfoo, który
Ponad 4 tysiące osób bawiło się na
h. Medykom zagrali takwystąpił na tegorocznych Medykaliac
ie święta studentów odże m.in. zespół Myslovitz i Łzy. W czas
Cejrowskim „Medycyna
było się też spotkanie z Wojciechem
czyli pojedynek na raa.
na... bosaka” oraz bitwa freestyle’ow
powe improwizacje.

Akcja udar
olskiej akcji profilakW maju Lublin uczestniczył w ogólnop
hasłem: „Udarom można
tyki udarowej, która odbywała się pod
ób układu krążenia a także
zapobiegać”. Informacje na temat chor
na placu Łokietka.
były
porady neurologiczne prowadzone
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Kenia w obiektywie
Wernisaż wystawy fotografii „Spotka
nia z Kenią” dr Teresy
Żukowskiej, lekarz dermatolog z Biał
ej Podlaskiej, odbył się
21 maja 2016 r. w Galerii Sztuki Nie
profesjonalnej „U Lekarzy” w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.

Lekarz z pasją

Przy samowarze graliśmy... rock’n’rolla
z torakochirurgiem Januszem Jendrejem
z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w SPSK 4 w Lublinie,
pasjonatem muzyki i instrumentów klawiszowych,
rozmawia Anna Augustowska
• Grzeczne dziewczynki chodziły na
lekcje gry na pianinie, a chłopcy uczyli się gitarowych chwytów. A Ty? Chyba
zacząłeś inaczej?
– To prawda, zacząłem od pianina. Moja mama grała na pianinie, mocno starym
i wiecznie rozstrojonym, gromadziła nuty i płyty gramofonowe więc ja jakby automatycznie, już od dziecka miałem klawisze pod ręką. Nie pamiętam, czy mama zachęcała mnie do grania, po prostu
był instrument więc zacząłem na nim wystukiwać dźwięki.
• Chyba dość efektownie, bo trafiłeś
na lekcje do szkoły muzycznej?
– Nie zagrzałem tam jednak zbyt długo miejsca. Po kilku latach spędzonych
w ognisku przy szkole muzycznej, która
wówczas mieściła się w kamienicy przy
Krakowskim Przedmieściu, zniechęcony mozolnymi i niepotrzebnymi, jak mi
się wówczas zdawało, ćwiczeniami przerwałem naukę. Co nie znaczy, że porzuciłem grę na pianinie. Wręcz odwrotnie,

kiedy skończył się szkolny dryl odkryłem
radość samodzielnej, bezstresowej i niestety – niesystematycznej nauki. W ruch
poszły mamine nuty zalegające w domu, zacząłem sam dobierać sobie repertuar i czerpać z gry wielką przyjemność.
Moja późniejsza edukacja w III LO im.
Unii Lubelskiej obfitowała w liczne „incydenty” muzyczne. Artystyczna atmosfera, która wówczas panowała w szkole,
wywarła na mnie duży wpływ.
• No i pojawił się rock’n’roll?
– Na początku lat 70. w radiu zaczęto nadawać coraz więcej muzyki zza „żelaznej kurtyny”, słuchaliśmy więc rocka,
big-beatu, popu, bluesa. W lubelskim radiu
swoje autorskie muzyczne audycje nadawał redaktor Jerzy Janiszewski; coraz częściej można było dotknąć oryginalnej płyty. Nieprawdopodobnie drogiej, ale jednak! Szczęśliwcy mogli się pochwalić perfekcyjną kopią na taśmie magnetofonowej,
reszcie pozostawały nagrania z audycji radiowych „na UKFie”. Piękne czasy!

• Zmieniłeś wtedy swój repertuar?
– Oczywiście! Mój repertuar zresztą
stale i dość swobodnie modyfikuję. To
poniekąd komfort, jaki daje mi nieprofesjonalny kontakt z muzyką. W czasach
szkolnych ćwiczenia słuchu odbywałem
odtwarzając na pianinie linie melodyczne słuchanych utworów. A było co robić,
bo te najbardziej pożądane nuty praktycznie były niedostępne. Pierwszy evergreen,
który pamiętam to wielki blues-protest
song „Blow’in The Wind” (notabene usłyszałem go po raz pierwszy na lekcji muzyki w jak najbardziej socjalistycznej szkole!). A wcześniej „Dom wschodzącego
słońca” – kanon początkującego gitarzysty. W liceum działał też zespół muzyczny z prawdziwego zdarzenia, prowadzony przez nauczyciela muzyki. Dysponował organami elektronicznymi, perkusją
i gitarami elektrycznymi. Nie udało mi się
do niego dostać więc wymyśliliśmy z kolegami sposób na możliwość dostępu do
instrumentów. Zainspirowani przez młodą nauczycielkę języka rosyjskiego, postanowiliśmy przygotowywać spektakle
wypełnione piosenkami i poezją… rosyjską. Oczywiście w czasie prób grywaliśmy przy okazji całkiem inną muzykę…
a „Wieczory przy samowarze” okazały
się idealnym kamuflażem, aby grać bigbeat, rocka i bluesa.

reklama

• To wtedy zacząłeś grać na gitarze?
– Trochę wcześniej. Musiałem! Przecież trudno zabrać na ognisko czy rajd pianino, a dziewczyny lgnęły do chłopaków
z gitarą. Nie chciałem być gorszy. Okazuje się, że życie może zaskoczyć nieraz –
okoliczności sprawiły, że ostatnio wziąłem lekcje gry na… perkusji.
• No właśnie, przecież to dzięki Tobie
wielu muzykujących lekarzy mogło wziąć
ostatnio lekcje gry u mistrzów z najwyższej półki: gitarzystów Marka Radulego i Krzysztofa Ścierańskiego i perkusisty Grzegorza Kuligowskiego! Skąd
ten pomysł?
– Z radości, jaką daje kontakt z muzyką graną samodzielnie, szczególnie w grupie. Na studiach medycznych, które jednak wymagały czasu i oddania, muzyka
zeszła trochę na drugi plan. Grywaliśmy
już sporadycznie, najczęściej tylko przypadkowo. Podobnie, kiedy zaczęliśmy
pracę, pozakładaliśmy rodziny i zwyczajnie brakowało czasu i możliwości, bo
zebrać w jednym miejscu i czasie kilku
czynnych zawodowo, zabieganych między dyżurami, gabinetami i szpitalami
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lekarzy to bardzo trudne zadanie. O systematycznym, na przykład cotygodniowym
wspólnym graniu, można zapomnieć.
• Chyba jednak nie do końca. A zespół
„Po Godzinach”?

– To prawda, kilka bratnich muzykujących dusz spotkałem pracując już
w szpitalu przy ul. Jaczewskiego. Pierwszy, dwuosobowy zespół muzyczny tworzyliśmy zupełnie nieformalnie z kardiochirurgiem Czarkiem Jurko – gitarzystą,
bardem, chórzystą. Ponad 10 lat temu

ortopeda Krzysztof Piecyk – gitarzysta
i wokalista z sukcesem powołał do życia
zespół lekarzy, którego nazwę „Po Godzinach” wymyślił radiolog Maciek Szajner
– gitarzysta, wokalista, człowiek bluesa.
Pozostali członkowie zespołu również
są medykami, z którymi jednak moje ścieżki muzyczne
splatają się znacznie, znacznie dłużej. Z kolegą z roku,
pulmonologiem – wokalistą
i chórzystą, Wojtkiem Remiszewskim współtworzyliśmy zespół muzyczny na obozie wojskowym. Z gitarzystą
basowym Andrzejem Majem
oraz naszym perkusistą – chirurgiem Jarkiem Melko grywaliśmy jeszcze w latach siedemdziesiątych. Teraz spotykamy się zawsze, kiedy jest to
tylko możliwe, więc oczywiście niesystematycznie i właśnie …po godzinach.
• Daliście się poznać szerszej publiczności w ubiegłym
roku w czasie jesiennego
Pikniku dla lekarzy. To wtedy narodził
się pomysł na lekcje mistrzowskie?
– Po pierwsze pomyślałem, że grających lekarzy jest zapewne dużo, dużo więcej i dobrze by było, abyśmy wiedzieli o sobie, poznali się i może wspólnie zagrali. Później wpadłem na pomysł

zorganizowania pod egidą LIL warsztatów – lekcji gry u profesjonalnych muzyków. Zadanie ambitne, bo jednak jesteśmy naprawdę bardzo zajęci i w zasadzie każdy termin był zły.
• Udało się jednak wspaniale i chyba
apetyt rośnie na więcej?
– Przede wszystkim bardzo się cieszę
z naszego wspólnego spotkania. Mam nadzieję, że razem uda się nam zorganizować występ lekarzy dla środowiska medycznego. Być może zagramy znowu jesienią, 9 października na Pikniku w Jabłonnie – oby się udało. Chciałbym, aby
koleżanki i koledzy, którzy grają i śpiewają, nabrali odwagi i czynnie dołączyli się do naszej zabawy w bluesowo-rockowe muzykowanie. Kontakt z żywą muzyką jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, dlatego chcielibyśmy, żeby klimat otwartej, kameralnej sceny był zachętą dla wszystkich lekarzy, również
tych muzykujących w zaciszu domowym.
Zapraszamy i zachęcamy – jak najszybciej dajcie znać.
Wywiad z Markiem Radulim, gitarzystą
i kompozytorem, można przeczytać
w „Medicusie” ze stycznia 2016 roku
(www.medicus.lublin.pl), natomiast na
internetowej stronie Komisji Kultury LIL:
kultura.oil.lublin.pl umieszczono
obszerną fotorelację z warsztatów
muzycznych dla lekarzy.

Pierwsze szkolenia sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego
W dniach 19-20 maja 2016 r. odbyło
się po raz pierwszy szkolenie członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej. W szkoleniu,
które zostało zorganizowane przez kancelarię Okręgowego Sądu Lekarskiego
uczestniczyło 20 sędziów OSL oraz zaproszeni goście. Prowadzącym szkolenie był mec. Karol Kolankiewicz – radca prawny w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku. W trakcie szkolenia sędziowie zapoznali się m.in. ze
zmianami w nowo uchwalonym regulaminie wewnętrzego urzędowania sądów lekarskich, procedurą i poprawnością prowadzenia rozprawy. Kurs
miał bardzo bogaty program. Omawiano m.in. zmiany w procedurze karnej po dniu 1 lipca 2015 r.; przygotowanie do rozprawy głównej; obecność

publiczności/mediów na sali rozpraw;
wyłączenie jawności rozprawy; przebieg rozprawy głównej/protokół rozprawy; odczytywanie wyjaśnień obwinionego/zeznań świadka a także rozpoznanie
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zażalenia na postanowienie okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i różnice między prowadzeniem
posiedzenia a rozprawą.
aa
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Lekarska biesiada

Komisja Rekreacji i Sportu

Piknik ze strzelaniem

Kajakami po Bugu

Zapraszamy na Pierwszy Piknik Strzelecki dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zawody wspiera finansowo Komisja
Rekreacji i Sportu LIL, a organizacyjnie VISMAG i LOK Wąwolnica.

Komisja Rekreacji i Sportu zaprasza na spływ kajakowy po Bugu 4 września br. Zaczynamy w miejscowości Bubel Łukowiska i po ok. 18 km kończymy
w Serpelicach. Oferta skierowana jest do lekarzy i ich
rodzin o różnym stopniu wtajemniczenia kajakarskiego. Szczegóły wkrótce na stronach OIL w zakładce komisji. Chętnych prosimy o kontakt pod adresem komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl.

Piknik odbędzie się w sobotę, 24 września 2016, godz. 9-19.
(UWAGA! Zmiana terminu!).
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.
Strzelcy pokrywają jedynie koszty wystrzelonej amunicji –
opłata wpisowa 20 PLN a’ konto amunicji przy rejestracji. Zgłoszenia mailowe: strzelamy@interia.pl

Inspiracje mile widziane
Komisja Rekreacji i Sportu prosi o przysyłanie
uwag i pomysłów na imprezy sportowe i rekreacyjne oraz inne aktywności, które moglibyśmy organizować lub współfinansować ze środków samorządu. Czekamy pod adresem mailowym komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl

Wernisaż rajdowy
25 czerwca o 12.00 w LIL odbędzie się wystawa fotografii „Rajd – nie tylko samochody”, których autorem jest Jacek Mendocha.

Klub Globtrotera

Podróżnicze i fotograficzne wyprawy dalekie
Z rozmachem i bardzo atrakcyjnie zainaugurował swoją działalność
Klub Globtrotera, który powstał w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.
Na pierwsze spotkanie klubowicze zebrali się 22 kwietnia br. a swoją opowieść o dalekim kraju, połączoną z prezentacją zdjęć pt. „Okulista w Kamerunie”, przedstawił niezwykle ciekawie podróżnik, uczestnik misji humanitarnych Dariusz Tuleja.
Dzień później doktor Tuleja o swoich trzech afrykańskich wyprawach, ich organizacji i przebiegu wyjazdów na misje humanitarne
do Kamerunu w ramach akcji „Okuliści dla Afryki” opowiedział jeszcze
raz otwierając wernisaż swojej wystawy fotograficznej „Moja Afryka”.
Dariusz Tuleja jest absolwentem AM w Łodzi. Mieszka w Kole, pracuje w Specjalistycznym ZOZ, gdzie prowadzi swoją Poradnię Okulistyczną. Działa społecznie w samorządzie lekarskim, przez trzy kadencje jako członek Okręgowej Rady Lekarskiej WIL, aktualnie jako delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy. Jest członkiem towarzystw naukowych:

AAO, DOG i PTO, Klubu Fotograficznego FAKT oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Bierze udział w misjach humanitarnych
w ramach akcji „Okuliści dla Afryki”, współpracuje w tym zakresie z fundacjami „Dzieci Afryki” oraz „Redemptoris Missio”.
Miesiąc później, 20 maja 2016 r. w siedzibie LIL odbyło się drugie
spotkanie Klubu Globtrotera. Tym razem o swojej wyprawie opowiadał i zaprezentował pokaz pt. „Frónska saga, czyli opowieść o Islandii”
szef Komisji Kultury LIL Dariusz Hankiewicz (wernisaż wystawy fotograficznej z podróży na wyspę, w której uczestniczył też Krzysztof Sak,
stomatolog i fotograf, odbył się pół roku wcześniej).
aa
Kolejne spotkanie Klubu Globtrotera odbędzie się
28 października w piątek o godz.18. Zaprasza Piotr Trojanowski
na opowieść pt. „Na przełaj przez Boliwię”.

Blisko czterystu lekarzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi biesiadowało w Krężnicy Jarej k. Lublina w słoneczną majową niedzielę. Tradycyjny
Piknik Rodzinny zorganizowała izbowa Komisja Sportu i Rekreacji. Nie
zabrakło więc atrakcji dla dorosłych
i dzieci, a przede wszystkim okazji do
spotkań ze znajomymi. Był 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, przejażdżki gondolą po stawie i rowery wodne.
Na kolejny piknik zapraszamy
9 października do Jabłonny k. Lublina.
Fotoreportaż
Marka Stankiewicza
MEDICUS 6–7/2016
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Noc sobótkowa na Moście Kultury
23 czerwca o godz. 20 zacznie się sobótkowy koncert nad Bystrzycą. Na Moście Kultury wystąpi Orkiestra Św. Mikołaja. W swoich aranżacjach grupa stosuje
instrumenty strunowe: dutar i cymbały, smyczkowe –
mazanki, skandynawską nyckelharphę i całą gamę tradycyjnych instrumentów dętych. To one w dużej mierze
tworzą specyficzny i niepowtarzalny koloryt brzmienia
zespołu. Oczywiście zabrzmi „Koło Jana”, ale głównie
piosenki z najnowszego albumu Mikołajów.
Na scenie na moście wystąpi też Erith.
Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie akcentów sobótkowych – wianków, ziół i ognia. Wstęp
wolny.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia
6 lipca na terenach zielonych pod zamkiem zaczyna się festiwal Inne Brzmienia. Przez
pięć dni w Lublinie pojawią się artyści z 10 krajów świata, reprezentujący trzy kontynenty,
a na jedynych koncertach w Polsce usłyszymy między innymi takie zjawiska jak Shibusashirazu Orchestra, Tortoise czy Easy Star All Stars. W Lublinie usłyszymy też utwory Stanisława Staszewskiego oraz autorskie wersje piosenek Toma Waitsa, Nicka Cave’a, Kazimierza Grześkowiaka czy Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Kazika Staszewskiego, Kwartetu Proforma i ich gości specjalnych. Na scenie pojawi się także jeden z najlepszych polskich składów hip-hopowych – Łona i Webber, unikatowe połączenie dwóch duetów: perkusyjnego i fortepianowego, czyli grupa Kwadrofonik, a także dwa projekty będące potwierdzeniem doskonałej kondycji polskiej sceny eksperymentalnej – Innercity Ensamble oraz dowodzona przez Marcina „Emitera” Dymitera – Flora Quartet.
Wszystko gratis.

Koniec sezonu
8 lipca o godz. 19 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) zacznie
się koncert będący uroczystym zakończeniem sezonu artystycznego. Jednocześnie będzie to okazja
do uczczenia 200. rocznicy debiutu profesjonalnej
orkiestry symfonicznej w Lublinie. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej wystąpi pod dyrekcją
Wojciecha Rodka, z filharmonikami zagra laureat
I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie im.
Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo Orest Smovzh z Ukrainy. W programie: J. Brahms, I. F. Dobrzyński i L. van Beethoven. Bilety po 20-30 zł.

Chórzyści w Nałęczowie
2 lipca 2016 r. (sobota) o godz. 14.30 w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie
odbędzie koncert Chóru Continuum. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Cyrkowo

Sztukmistrze w mieście
28 lipca zaczyna się Carnaval Sztukmistrzów! To święto sztuki nowego cyrku, które co roku przyciąga do Lublina tłumy gości z Polski i świata. Jak co roku równolegle z występami festiwalowych gości w mieście będzie można oglądać zawodników slack-line, sportu polegającego na poruszaniu się po taśmie zawieszonej na wysokości. Między 28
a 31 lipca czekają nas w wielu miejscach w Śródmieściu przedstawienia uliczne, występy artystów z całego świata, muzyka na żywo. W tym
roku odbędzie się siódma edycja tego niezwykłego festiwalu.
Oprac. JK-G

Literacko

Boli jak miłość

Gdzieś na drogach Kalifornii

„Jestem jak radio zgubione przez astronautów, pędzące przez nieba z resztkami audycji o hodowli bratków czy kurcząt – audycji, której już nikt nie słucha” – wyznaje Marta,
bohaterka niepublikowanej dotąd a napisanej na przełomie lat 70. i 80. powieści Agnieszki Osieckiej pt. „Neponset”.
Już pierwsze zdanie powieści, którą trzeba chyba uznać za niedokończoną a zapewne nieprzygotowaną przez autorkę do publikacji (powieść liczy zaledwie 123 strony i kończy się urwaną frazą, wręcz sylabą, co oczywiście rodzi pytanie, czy dziś Osiecka chciałaby oddać swoją książkę w ręce czytelników?
Może to tylko szkic do czegoś większego? Jakiś zaczyn, którego jednak zmarła w 1997 roku autorka najpiękniejszych tekstów piosenek, nigdy nie rozwinęła?). Teraz to już jednak bez znaczenia.
Tak więc wracając do pierwszego zdania,
które otwiera powieść:„Zdecydowałam się zostać żebraczką przede wszystkim ze względu
na dogodne godziny pracy”. Czyż nie jest fascynujące? Dla mnie jest. To nie tylko wspaniale zawiązana intryga, ale też kwintesencja stylu Osieckiej: nadwrażliwej, targanej
emocjami kobiety ale też celnej obserwatorki i ironistki. No bo żebraczką zostaje się raczej z bezsilności a nie z powodu „dogodnych
godzin pracy”.
„Neponset” to dziennik Marty, głównej
bohaterki, która w relacje ze swojego „żebraczego życia” (wszystko dzieje się w nierealnym mieście C., gdzie Marta spotyka różnych ludzi, chodzi na odczyty i do szkoły błaznów, czuje się prześladowana przez tajemnicze Siostry i opisuje swoje lęki) wplata historię wielkiej, nieodwzajemnionej miłości –
miłości, którą rozpamiętuje, wspomina i która ją niszczy, odbiera radość, prowadzi do granic obłędu. To miłość, z której nie można się
wyzwolić, chyba tylko decydując się na ostateczny krok.
Powieść ma klucz autobiograficzny. Wyjaśnia go w drugiej części książki Karolina Felberg-Sendecka, badaczka biografii Agnieszki Osieckiej a także Magda Czapińska, która
przyjaźniła się z Osiecką w czasach, kiedy ta
pisała„Neponset” i z miłości do innego porzuciła męża i dziecko. Chociaż to tak naprawdę
nie ma znaczenia, bo dobra literatura nie potrzebuje tłumaczenia.
Anna Augustowska

Autostrada przecinająca Kalifornię, skrzyżowanie dróg zwane Rebel Cornes (Rozdroże Buntowników) skąd można ruszyć do Los Angeles i oczywiście do Hollywood, to miejsce, gdzie spotykają się bohaterowie „Zagubionego autobusu”, powieści noblisty Johna Steinbecka, którego znamy głównie jako autora „Gron gniewu”, „Myszy i ludzi” czy „Na wschód od Edenu”.
Powieść jest godnym przyszłego noblisty popisem prawdziwego
kunsztu literackiego („Autobus...” ukazał się w 1947 roku a Nagrodę
Nobla Steinbeck odebrał w 1962 roku). Począwszy od zawiązania akcji, która koncentruje się w jednym, odosobnionym miejscu na przystanku linii autobusowej w odludnej części Kalifornii właśnie na Rebel
Corners, gdzie małżeństwo Juan i Alice Chicoy prowadzą coś, co można by nazwać zajazdem lub stacją przesiadkową dla podróżnych. Spotyka się tu – a także w autobusie, którym Juan rozwozi podróżnych –
cała plejada postaci, intrygujących
i wciągających czytelnika w swoje
historie. Losy tych ludzi, ich marzenia, problemy a także, chociaż chyba przede wszystkim, stosunek do
innych osób, to przykład talentu
Steinbecka, niezrównanego realisty, który jest doskonałym psychologiem i obserwatorem. Dzięki temu powieść nic a nic się nie zestarzała i jest dowodem na to, że ludzie – ich problemy, emocje, różne temperamenty, marzenia i sposoby radzenia sobie w życiu – są
wciąż takie same.
Warto zanurzyć się w tę powieść i odbyć podróż „Zagubionym autobusem”, a przy okazji odświeżyć znajomość z twórczością
wielkiego pisarza.
Anna Augustowska

„Neponset”, Agnieszka Osiecka, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
2016.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
po szczegóły dotyczące pleneru pod adres
http://kultura.oil.lublin.pl/plener2016,
a także do Medicusa 5/2016

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 Maciej Hamankiewicz, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej
Janusz Spustek i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac do 1 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 20 listopada 2016 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2016 r.

„Zagubiony autobus”, John Steinbeck, Wydawnictwo Prószyńki
i S-ka, Warszawa 2016.
John Steinbeck (1902-1968) – amerykański powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla w 1962 r. za „realistyczny i poetycki dar, połączony z subtelnym humorem i ostrym widzeniem spraw socjalnych”. Jego najbardziej znane powieści to „Na wschód od Edenu”, „Tortilla Flat”,
„Myszy i ludzie”, „Grona gniewu” i „Ulica Nadbrzeżna”.

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
ogłasza

I Ogólnopolski Konkurs
Poetycko-Literacki
„Lekarze dzieciom”

Patronat honorowy nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusz
Spustek. Patronat medialny został objęty przez Gazetę Lekarską, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” oraz Radio Lublin.
Nadsyłanie prac: do 30 września 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:
30 października 2016 r.
Dodatkowe informacje
na stronie internetowej
organizatora
www.kultura.oil.lublin.pl.

Genesis

Jarmarcznie

Fotografie Sebastião Salgado

Jagielloński targ różności

Jeszcze do 7 sierpnia można oglądać w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny
1) zdjęcia Sebastião Salgado zebrane w cykl„Genesis”. Autor, to brazylijski mistrz fotografii, ceniony w świecie za swoje czarno-białe zdjęcia przyrody ożywionej i nieożywionej, monumentalne cykle dokumentujące życie społeczne oraz naturę. W związku ze swoimi projektami fotograficznymi odbył ponad 100 podróży. Wystawy jego
prac, których kuratorką jest Lélia Wanick Salgado, prezentowane są na całym świecie. W 2004 roku Sebastião Salgado rozpoczął pracę nad cyklem „Genesis”, mającym
na celu pokazanie natury i ludzkości w perspektywie tego, co pierwotne i nieskalane. „Genesis” składa się z serii fotografii krajobrazów i przyrody, jak również społeczności ludzkich nadal żyjących w oparciu o dawne tradycje swoich przodków.
W Lublinie można zobaczyć 244 fotografie. Bilety 8-14 zł.

Między 12 a 14 sierpnia w Lublinie odbędzie się kolejna
już edycja niepowtarzalnego wydarzenia – Jarmarku Jagiellońskiego. Jak zapewniają organizatorzy, to wyjątkowa okazja do poznania kultur tradycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej. Na ulicach Starego Miasta po raz dziesiąty zagości sztuka tradycyjna, muzyka i opowieści, odbędą się pokazy i warsztaty. W tym roku jarmark
podkreśli znaczenie relacji mistrz – uczeń, a tematem przewodnim będzie haft tradycyjny, wokół którego skupią się
Letnia Szkoła Rzemiosła,
wystawy oraz spotkania
tematyczne.
Tradycja to koncert,
w którym wystąpią mistrzowie muzyki i śpiewu tradycyjnego, ich uczniowie oraz artyści znani szerokiej publiczności, m.in. Stanisława Galica-Górkiewicz, Sławomir Czekalski, Czesław Mozil, Maria Siwiec, Gaba Kulka, Krzesimir Dębski, Stanisław Głaz.
Na scenie usłyszymy również zdobywającą wszystkie
taneczne sceny w Polsce kapelę Tęgie Chłopy. Po godzinie
22 muzyka zagra do tańca. Oberki, polki, mazurki przed
nocnymi potańcówkami będzie można poćwiczyć podczas warsztatów z Piotrem Zgorzelskim.
Na Jarmarku Jagiellońskim jak zawsze spotkamy autentyczną, rzadką, wykonywaną ręcznie sztukę i wyroby
rzemiosła tradycyjnego, m.in. rzeźby, tkane chodniki, hafty, malarstwo, garncarstwo, które zaprezentuje 250 artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Litwy i Białorusi.

Odeszli

Andrzej Bednarek (1952-2015)
Mija już rok od śmierci Andrzeja Bednarka, lekarza ortopedy, znanego nie tylko środowisku medycznemu. Doktor Andrzej Bednarek urodził się w 1952 roku w Lublinie. Po ukończeniu II LO. im. Hetmana Jana Zamoyskiego, idąc w ślady
rodziców rozpoczął studia lekarskie na Akademii Medycznej
w Lublinie. To właśnie ortopedia, z którą zetknął się pod koniec studiów była jego wielką pasją. Dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę naukowo-badawczą i kliniczną w 1979 roku został zatrudniony w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej. Tam uzyskał tytuł doktora nauk medycznych oraz kolejne stopnie specjalizacji.
Swoje zainteresowania naukowe i kliniczne skupił głównie na problemach związanych z chorobami stawu biodrowego. Wiedzę i doświadczenie zawodowe stale doskonalił, również podczas licznych wyjazdów naukowych, staży i stypendiów zagranicznych.
W latach 2004-2006 był prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii a w latach 2006-2010 był członkiem Zarządu Głównego tego towarzystwa.
Od 2002 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Lublinie na stanowisku ordynatora Oddziału Ortopedyczno-Urazowego. Funkcję tę sprawował przez 13 lat z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem, ciesząc się dużym zaufaniem oraz sympatią zarówno środowiska ortopedycznego, jak i pacjentów.

O sukcesach kierowanej przez siebie placówki opowiedział Czytelnikom „Medicusa”
w 2014 roku. Wywiad zatytułowany „Gips
idzie do lamusa” ukazał się z okazji 20-lecia
Oddziału Ortopedyczno-Urazowego. Z dumą
i satysfakcją podkreślał, że oddział ten jest pełnoprofilową jednostką, jedną z największych
tego typu na Lubelszczyźnie.
Sport na równi z ortopedią był jego pasją.
Podczas studiów jako koszykarz sięgnął z drużyną po tytuł akademickiego mistrza Polski.
Przez kilka lat był prezesem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.
Był też wielbicielem teatru, znawcą historii. Kochał podróże, był świetnym kompanem do zwiedzania ciekawych zakątków świata. Miał wielu przyjaciół, czego dowodem była niezliczona liczba osób towarzyszących w jego ostatniej drodze.
Andrzej miał wiele planów i marzeń. Nagła, niespodziewana śmierć przerwała w wieku 63 lat jego wspaniałą karierę zawodową. 13 lipca wyjechał na tak ulubioną przez siebie wycieczkę rowerową, z której już nigdy nie powrócił.
Odszedł w momencie, kiedy mógłby w pełni korzystać
z życia, spełnionym rodzinnie i zawodowo. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wartościowy, skromny człowiek
oraz opiekuńczy i wspaniały ojciec, mąż i brat. Bardzo nam
go brakuje.
Anna Bednarek-Skublewska

reklama

Bułgaria samolotem z Lublina
WCZASY rodzinne i indywidualne,
WCZASY dla Seniora,
WCZASY dla młodzieży 18+ i studentów,
KOLONIE i OBOZY MŁODZIEŻOWE
WYJAZDY SZKOLENIOWE I INTEGRACYJNE
– dla pracowników firm i partnerów
biznesowych.
Ponad 20 hoteli i apartamentów: luksusowe 5*,
komfortowe 4*, jak również bardzo dobre 3*,
w wielu opcjach i wariantach cenowych.
Korzystając z możliwości połączenia lotniczego z Lublina,
zachęcamy do podróży sentymentalnej na piękne plaże
Morza Czarnego w znanych turystycznych kurortach:
Słoneczny Brzeg, Neseber, Pomorie, Św.Włas.

Przeloty od 20 czerwca do 5 września 2016

Zarezerwuj u nas wakacje w Bułgarii i nie martw się o nic!
Zadbamy o Twój udany wypoczynek!

Partnerzy projektu:
Informacje i rezerwacja:

www.bulgariazlublina.pl

WATRA TRAVEL
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 30
tel. 81 743 76 56, tel.kom. 726 065 666
biuro@watra-travel.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 18.00

NECKERMANN Lublin – CH Plaza
20-020 Lublin, ul. Lipowa 13, I poziom
tel. 81 534 80 80, tel.kom. 506 366 344
neckermann@watra-travel.pl
7 dni w tyg. 9.00 – 21.00

Duszpasterstwo
Służby Zdrowia
zaprasza
Pielgrzymka – wycieczka – wypoczynek

Panu dr. Piotrowi Kawałkowi
i Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

Śladami św. Pawła
Kreta, 2-9 października 2016.
Zwiedzanie: pałac w Knossos,
Iraklio: Muzeum Archeologiczne i/lub Muzeum Ikon,
kościół św. Jana Chrzciciela, cerkiew św. Tytusa, port,
twierdza,
Gortyna: ruiny bazyliki św. Tytusa,
teatr grecki i odeon,
Kaloi Limenes – kaplica i grota św. Pawła,
Agios Nikolaos: spacer po mieście, słone jezioro,
kotlina Lassithi, bizantyjskie freski w kościele
Panagia Kira,
wieczór kreteński, wizyta w wytwórni wina i/lub
oliwy
FAKULTATYWNA całodzienna wycieczka promem na
Santorini w wybranym dniu.

składają
Ordynator i Asystenci
Oddziału Internistycznego SPSzW im. J. Bożego w Lublinie

Dr. n. med. Piotrowi Dziemidokowi
Kierownikowi Kliniki Diabetologii
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają współpracownicy z Kliniki

Cena przewidywana: ok. 2.500 PLN (w tym bilet lotniczy ok.
1.200 PLN), ok. 300 euro – płatne u pilota na miejscu.
Planowany jest hotel **** blisko morza.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje HB.
Codzienna Msza św.
Pilot i przewodnik: Krystyna Kisielewicz (znana z Malty).
Wstępna rezerwacja – do końca czerwca 2016
zaliczka 1.000 PLN.
Ks. Wojciech Iwanicki – 663 983 783.
Szczegółowy program z nazwą hotelu będzie znany na początku sierpnia.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dr. n. med. Andrzeja Zawadzkiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają
Zarząd oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu Lubelskim
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Sałatka po lekarsku

Szparagi… w indyku
– Sezon się zaczął – powiedział mój kolega. Pytam – na co ? Ano
– odparł – tylko łamagi nie wiedzą, co to szparagi! A ponieważ ja
wiem, to zapraszam do nieco innego dania ze szparagami w roli głównej. Z reguły podaje się je z sosem holenderskim albo pod beszamelem. A ja tym razem zaproszę do spróbowania… indyka ze szparagami. Na początek pytanie, jakie wybrać szparagi? Kariera szparagów
w kuchni zaczęła się już 4,5 tysiąca lat temu. Wielkimi ich entuzjastami byli Rzymianie ale nazwa szparagów wywodzi się jednak z Grecji
od słowa „asparagus” – młody pęd. Na przełomie XVIII wieku szparagi dotarły
wreszcie do Polski, ale ich regularna uprawa rozpoczęła się dopiero w XIX w.
Największymi w świecie ich producentami są Włochy, Holandia i Stany Zjednoczone. My obecnie aspirujemy do miana europejskiego lidera w ich produkcji – tak, tak! Ale co tam producenci. Szparagi warto jeść, bo od wieków uważane są za silny afrodyzjak.
Występują w trzech
kolorach – zależnie od ich
nasłonecznienia podczas
wzrastania. Najbardziej
popularne są szparagi białe, które swój kolor uzyskują poprzez uprawianie
w specjalnych kopcach.
Szparagi zielone swój kolor zawdzięczają dużemu
nasłonecznieniu. Istnieje także barwa pośrednia – fioletowa. Szparagi wyśmienicie sprawdzają się jako oryginalna
przystawka, zdrowy obiad lub aromatyczna kolacja. Ja tym razem zaproponuję je jako obiad z patelni lub grilla. Do tego celu wybrałem według mnie najdelikatniejsze, białe szparagi.
Składniki:
• 1 wiązka szparagowa średniej grubości (ok. 12 sztuk)
• 0,7 kg mięsa mielonego z piersi indyka
• 3-4 łyżki bułki tartej
• 1 łyżeczka kminu rzymskiego
• 1 łyżka suszonego czosnku niedźwiedziego
• Mały pęczek świeżej kolendry
• 1 łyżka jasnego sosu sojowego
• 1 mały ząbek czosnku
• Ok. 1 litra bulionu, najlepiej drobiowego lub cielęcego (może być z „ kostki”)
• Olej do smażenia
• Sól i pieprz do smaku
Wykonanie:
Zmielone mięso łączymy z drobno posiekaną kolendrą, utartym w moździerzu
kminem rzymskim i czosnkiem niedźwiedzim oraz sosem sojowym i zmiażdżonym małym ząbkiem czosnku i świeżo zmielonym czarnym pieprzem do smaku
i odstawiamy na pół godziny do maceracji w chłodne miejsce.
Zagotować bulion i uprzednio obrane (obieraczką, jak marchewkę) pędy szparagów, pozbawiając je zdrewniałych końców (tych płasko ściętych) obgotowujemy przez 5 minut we wrzącym bulionie – tak, by były „al dente”. Następnie
wyjmujemy i odstawiamy do wystygnięcia. Chłodne obtaczamy w tartej bułce,
a następnie „oklejamy” mięsem, jak na zdjęciu, na grubość ok. 1 cm dość szczelnie. Smażymy na rozgrzanym oleju delikatnie obracając lub wykładamy na grilla wyłożonego folią aluminiową, skropioną uprzednio olejem i smażymy na jasnobrązowy kolor (ok. 5-7 minut). Podajemy z białym winem dobrze schłodzonym, jako danie główne lub przekąskę.
Dariusz Hankiewicz

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
15 kwietnia
Podobno skazali na zapłacenie odszkodowania i wyrzucili ze służby jakiegoś policjanta, który w ramach obowiązków służbowych, pacyfikując kolejną pozastadionową uliczną rozróbę, strzelił ze służbowego,
hukowego pistoletu, niechcący kalecząc jakiegoś patriotę-kibola kawałkiem tekturki
z łuski naboju w czoło. Pewnie niskie czoło, jak to u większości kiboli bywa, ale to
chyba okazało się dodatkową okolicznością obciążającą, bowiem sąd uznał, że policjant musiał działać z premedytacją, celować z rozmysłem i bardzo precyzyjnie, żeby trafić dokładnie w tak mały cel. I kolejny raz prawo zwyciężyło. Sprawiedliwość
też. I teraz policjanci już będą wiedzieli, czego im absolutnie nie wolno robić! Zwłaszcza na służbie.

17 kwietnia
Jakiś czas temu na forum europejskim
w sprawie Polski odezwał się niejaki Bono
z kapeli „U2”. Nawet pro publico bono się
odezwał. Reakcja naszej czołowej politycznej publiki była jednak zdecydowanie i publicznie anty publico Bono. Oj, publiko, publiko, żeby to wszystko nie skończyło się republiką. I to nie bananową a banałową! A na
„U2” to kiedyś najskuteczniejsze były bomby
głębinowe, ale mam nadzieję, że w tej głębi obecnego, politycznego myślenia, w której coraz częściej dno widać, nikt na to nie
wpadnie! Oby!...

25 kwietnia
Aż nie chce się wierzyć, że po tylu gruntownych wycinkach na tylu stanowiskach
różnych narodowych areałów, teraz wycinają Puszczę Białowieską. Ale fakt jest faktem. Wycinają a winny jest podobno bliżej
nieokreślony KORNIK DRUKARZ. Sąsiad
spod okna twierdzi stanowczo, że zgodnie z obowiązującą sPiSkową teorią dziejów najnowszych, to agenci KORNIKOW
i DRUKARUK stojący na czele tajnej dywersyjnej rosyjskiej misji tę puszczę nam
niszczą i lepiej ją własnymi, polskimi ręcami do ostatniej szyszki wyciąć, niż oddać
w zachłanne łapy Putina. Żeby to raz-Putina, ale to na jednym razie się nie skończy.
Drugi sąsiad z dodatkowej dostawki mówi, że to bzdury i że jakaś rządowa szyszka pewnie nie zrozumiała starego dowcipu
– „BIAŁOWIESKA się PUSZCZA”, stąd
słuszna i uzasadniona decyzja, żeby do korzeni wyciąć tę moralną zgniliznę, bo w tak
moralnym kraju takie rzeczy dziać się nie

mogą. Tak czy owak mamy kolejne, polskie, narodowe wołanie na puszczy. Tylko puszczy szkoda. Ale puszczę znowu
możemy sobie zasiać! A co?! Kto nam
zabroni siać co chcemy?!

1 maja
Dawne Święto Pracy. A tu akurat niedziela. I znowu dyskusja – święto pracy,
czy praca w święto a zwłaszcza w niedzielę? To może by wreszcie zapytać tych,
którzy muszą pracować mimo świąt i niedziel? Może jakichś lekarzy, strażaków,
policjantów i wielu innych. Zapytać co
o tym myślą, oczywiście wykreślając słowa ogólnie uznawane za obelżywe.

3 maja
Znowu święto. A my leżymy. A co robić, jak święto?!... Świętości się nie szarga, tylko się spokojnie leży, czeka i odpoczywa. Może kiedyś to minie, chociaż,
niestety, świąt przybywa i jak tak dalej
pójdzie, to niedługo ze dwa, góra trzy
miesiące w roku będziemy pracowali. Podobno praca uszlachetnia, ale cóż, trudno
– święto to święto! A to, że będziemy jeszcze mniej szlachetni to nieważne, ważne
że wypoczęci będziemy na pewno.

4 maja
Leżę nadal, ale bardzo tęsknię za swoim Filipem. Filip to mój kochany pies,
potwierdzenie cudownej maksymy –
„BĄDŹ TAK DOBRY, JAK PSY MYŚLĄ, ŻE JESTEŚ”. Ale to nie w tym

narodzie. Te obiegowe powiedzenia –
„Zimno jak w psiarni”, „Pieskie życie”,
„Psia pogoda”, „Zbity jak pies”, „Potraktować jak psa” itd., świadczą o stosunku większości większych do mniejszych. A podobno braci. Brat mniejszy to
chyba nadal też brat. Zwłaszcza jak patrzy na ciebie przez kraty w schronisku.
No i gdzie ten humanitaryzm i te wartości przypominane na sumie co niedzielę. A może by tak po sumie dać drobną sumę na te schroniska? Suma sumie
nierówna, ale cel może być zbożny. Być
może. I daj Boże, żeby być może był.
Tylko kiedy?! Może drugi chrzest Polski by się przydał, żeby odnowić oblicze
tej ziemi?... Chociaż tej to już się chyba
nie uda... Ale może się mylę? Na wszelki wypadek...

7 maja
Boże, dlaczego nie zostałem politykiem?!... Nie musiałbym teraz tego
wszystkiego wysłuchiwać, tylko sam
bym to wygłaszał. A między wysłuchiwaniem a wygłaszaniem jest spora różnica, bo słuchać tego, co się mówi będąc politykiem nie zawsze trzeba, ale
nim będąc mówić zawsze trzeba co trzeba i jak trzeba, i to jeszcze pod dyktando. Więc po co sobie nerwy szarpać nie
mówiąc, ale słuchając tego, co nie trzeba? No cóż, człowiek zwykle nie mądrzeje, kiedy trzeba, tylko zwykle za późno.
Ale może i dobrze, bo przy goleniu spokojniej w lustro można popatrzeć, że golę siebie, a nie innych. Ale golony czasem się czuję. I nie tylko rano. A czasem
i pod włos przez cały dzień.

19 maja
Niestety, słucham radia,
patrzę w telewizor i myślę,
że te teorie polityczne wygłaszane publicznie w niektórych mediach a już niedługo dodatkowo opłacane w ramach haraczu za
energię elektryczną, to nadal będą raczej teorie potyliczne, bo czołowe na
pewno nie. Ale nie mając
wpływu na aktualne prądy
w polityce, będziemy musieli płacić zgodnie z prądem, chociaż wielu chciałoby
właśnie pod prąd. Ale pod ten
na razie się nie uda. A płacić będzie trzeba.
MEDICUS 6–7/2016

20 maja
Czuję, że już niedługo jakiś ekspert
od medialnego wizerunku podpowie aktualnej władzy, by sięgnęła do słownika medycznego, zastępując niekorzystne dla niej i nieprzychylne określenia
znacznie lepiej brzmiącymi rozpoznaniami medycznymi. Na przykład GŁUPOTA zabrzmi lepiej jako PRZEJŚCIOWA NIEDYSPOZYCJA INTELEKTUALNA. ZAPAŚĆ – to NADMIERNIE
KOGOŚ PRZEKARMIĆ. CZYSTKA
– to wzmożona i polecana całemu narodowi HIGIENA. DYKTATURA – zwykłe ĆWICZENIE LOGOPEDYCZNE.
Stwierdzenie – blisko DNA, to wczesne
wykrycie DNY a nie prognoza polityczna. DESTABILIZACJA – chwilowe ZABURZENIE RÓWNOWAGI, co się każdemu może zdarzyć. I tak można by ten
medialny przekaz politycznie unowocześnić i ocieplić. Tylko ROZPAD ciężko by
było przekłamać. Ale jak już będzie faktem, a będzie, to już nic nie będzie trzeba. Kiedyś w medycynie było określenie
– UWIĄD STARCZY. Aż by się chciało, by nowe media podały to w formie –
UWIĄD?!... i STARCZY!...

25 maja
W telewizji ogłosili, że podobno nie
będzie już aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim i w Michałowie. I dobrze. Nie pozbywajmy się tego, co nasze
a co przez dwieście lat nieodpowiedzialni ludzie robili. Nieodpowiedzialnych
już usunięto i sytuację mamy jasną. I teraz przez następne dwieście lat będziemy
sobie wreszcie mogli pośpiewać – „KONIK! MAŁY KOŃ NA BIEGUNACH!
O ile nam się bieguny nie pomylą.

27 maja
Jak patrzę na ogólną poprawę dzięki
„DOBREJ ZMIANIE”, to przestaję żałować, że u mnie na tak dobre się nie zmienia, mimo leżenia. Może to dzięki leczeniu? Więc może dlatego warto ogólnie pomyśleć, że leżenie już mamy i może już
czas na leczenie?! Póki jeszcze czas...

30 maja
Idę spać, chociaż nie mam nadziei, żebym choć część tego wszystkiego przespał. Jeżeli w ogóle zasnę.
Irosław Szymański
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy. VIP medical, Chodźki 17, lok. 8, Lublin. Tel.
501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia.
Tel. 501 203 088 lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 203 088 lub 501 063 325.
• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina, najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 4 roku specjalizacji z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną
liczbą godzin, doświadczenie w pracy na Oddziale
Chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny,
z umiejętnością pracy w zespole, łatwo przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 771.
• Centrum Medyczne PROMEDICA w Rzeszowie
zatrudni lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie
specjalizacji z zakresu laryngologii, położnictwa
i ginekologii, neurologii, endokrynologii. Warunki
pracy do uzgodnienia. Praca w ramach kontraktu
z NFZ oraz prywatnie. Tel. 603 657 522.
• Centrum Medyczne PROMEDICA w Rzeszowie
zatrudni lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie
specjalizacji z zakresu laryngologii do pracy w Gabinecie Laryngologicznym w dogodnym dla lekarza terminie. Umowa zlecenie, umowa z gabinetem lub umowa o pracę. Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz wizyty prywatne. Kontakt pod
numerem telefonu 603 657 522.
• Prywatne specjalistyczne CENTRUM MEDYCZNE
CHODŹKI w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzami wszystkich specjalizacji, ul. Chodźki 17, lok
5, www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.
• NZOZ w Chełmży k. Torunia zatrudni lekarzy medycyny rodzinnej lub internistów do pracy w POZ
(możliwość mieszkania służbowego).Tel. 606 653
951 e-mail: przyche@idsl.pl
• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki nawiąże
współpracę z lekarzem dermatologiem (konsultacje specjalistyczne, możliwość wykonywania
zabiegów laserowych i iniekcyjnych). Oferujemy
atrakcyjne warunki finansowe oraz możliwość dostosowania godzin pracy do własnych potrzeb. Tel.
604 485 601.
• Nawiążę współpracę z lekarzem okulistą. Miejsce pracy Rzeszów – wizyty NFZ i prywatne.
Tel. 693 306 062.
• Szpital SPZOZ w Bychawie zatrudni lekarza na oddział wewnętrzny do pracy na etat i na dyżury, tel.
81 566 94 50 spzoz@spzoz.bychawa.pl
• Poszukujemy chętnych lekarzy do współpracy (w
Centrum Medycznym Alergopneuma w Świdniku,
ul. Kolejowa 3) różnych specjalności, głównie dermatologa i okulisty.
• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim nawiąże współpracę z lekarzami. Szczegóły na stronie: www.
pczol.pl lub tel. 533 326 122.
• NSZOZ w Radomiu zatrudni lekarza poz, tel. 603
992 703, 609 529 967.
• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni lekarza do pracy w POZ (medycyna rodzinna, internista). Przyjmowanie dorosłych pacjentów. Praca na długi
okres. Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę na pełny etat lub kontrakt). Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Telefon 661 263 511.
• Laryngologa do współpracy w zakresie konsultacji dla potrzeb medycyny pracy poszukuje prywatna praktyka lekarska. Tel. 509 937 328.
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• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul.
1000-lecia P.P. 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 57-22-300, kom. 513 030
011, e-mail nzozvita@europoczta.pl
• COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: lekarza specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych.
Miejsce pracy – Szpital Św. Wojciecha Gdańsk Zaspa – Oddziały Chorób Wewnętrznych oraz obszar
obserwacyjno-konsultacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zapraszamy do kontaktu lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu: chorób wewnętrznych, kardiologii, geriatrii, hipertensjologii. Istnieje możliwość
zatrudnienia na same dyżury. Zgłoszenia proszę
kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja@wss.gda.pl z dopiskiem w temacie
e-maila REKRUTACJA LEKARZ INTERNISTA. Proszę
o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133, poz. 883).
• Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zatrudni lekarzy do pracy
w zabezpieczeniu dyżurów medycznych: w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Wymagane kwalifikacje:
specjalizacja lub tytuł specjalisty, lub ukończony
co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie:
anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca,
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia lub pediatria, albo lekarze,
którzy przepracowali 3.000 godzin wykonując zawód lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym,
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć
szpitala. Kontakt: lekarz kierujący SOR – lek. med.
Magdalena Partyka-Zając (tel. 602 645 826) lub
z-ca dyrektora ds. lecznictwa – lek. med. Andrzej
Komsa (tel. 15 843 32 05). Adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4,
37-450 Stalowa Wola.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc lub specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale
Chorób Płuc oraz lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej dla
zainteresowanych formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Telefon 84 677 50 21.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc na stanowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc. Możliwość otrzymania mieszkania służbowego w centrum Zamościa. Telefon kontaktowy – 84 677 50
21.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy, pacjenci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.
• Praca dla stomatologa w szkolnym gabinecie
w Lublinie,1 dzień w tygodniu od września. Preferowana własna działalność gospodarcza, tel. 509
335 645.
• 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.
• Zatrudnię higienistkę z uprawnieniami w gabinecie stomatologicznym w Nałęczowie na umowę
o pracę. CV proszę przesyłać na adres: mariuszwelc@onet.eu tel. 604 798 069.
• Zatrudnimy lekarza stomatologa do pracy w prywatnej, nowocześnie wyposażonej przychodni
w Lublinie. CV prosimy przesyłać na adres: orchideadent@wp.pl; Tel. 506 715 166.
• Praca dla lekarzy stomatologów – www.supradent.com.pl/praca.
• W związku z dynamicznym rozwojem, NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie zatrudni stomatologa z doświadczeniem. Tel. 604 485 601.
• Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni lekarza dentystę z własną
działalnością gospodarczą, lub gotowością do jej
założenia. Tel. 500 200 181.
• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem,
świadczącym usługi prywatnie i w ramach NFZ
w Lublinie i okolicy. Tel. 693 744 189.
• Asystentkę stomatologiczną, higienistkę zatrudnię w gabinecie w Lublinie. Nawiążę też współpracę ze specjalistą ortodontą lub lekarzem w trakcie specjalizacji z ortodoncji. CV proszę przesłać
na adres stomatologialublin@wp.pl.
• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą na wykonanie usług protetycznych (także w ramach
umowy NFZ). Tel. 600 877 755.
• Zapraszamy do współpracy specjalistów ortodontów i lekarzy dentystów specjalizujących się w ortodoncji. Praca w gabinecie stomatologicznym
o ugruntowanej renomie w Lublinie. Dysponujemy szeroką bazą stałych pacjentów, w tym pacjentów zainteresowanych leczeniem ortodontycznym. Oferujemy dogodne warunki współpracy. Zainteresowanych specjalistów prosimy
o kontakt e-mail: zdrowezeby@upcpoczta.pl Tel.:
508 583 084.
• 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

Dentyści

zatrudni lekarzy stomatologów
specjalistów z zakresu
chirurgii, endodoncji, protetyki
oraz higienistkę stomatologiczną
z uprawnieniami.

• 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.
• Lekarz dentysta z 4-letnim doświadczeniem poszukuje pracy w Puławach i okolicach (do 25 km).
Pracuję w lupach. Tel. 784 959 516.
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Centrum Medyczne
MEDICOS
ul. ONYKSOWA 12, 20-582 LUBLIN

Świadczenia stomatologiczne
wykonywane są prywatnie
oraz w ramach umowy z NFZ.
Prosimy o przesyłanie CV,
mail: cmmedicos@gmail.com,
tel. 601 663 122.
Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych
przysyłanych drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego: unit firmy szwedzkiej, typ ASDI Combinette,
autoklaw Tau Clave 3000, fotel rozkładany Beskid,
kompresor włoski, bezolejowy, duży, 15 atm. Fiac
Dental, asystor oraz końcówki turbinowe, kątnice,
prostnice i inne narzędzia dentystyczne. Tel. 600
877 755.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego województwa. Możliwe różne formy współpracy. Tel.
533 778 897.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Telefon: 502 115 045.
• Kupię używany wewnątrzustny aparat rtg. najlepiej marki Planmeca. Tel. 601 26 56 67, mail: mirron@hot.pl
• Sprzedam ultrasonograf SONOACE SA8000SE firmy MEDISON, rok produkcji 2007, sprawny, w dobrym stanie. Tel. 608 315 587.
• 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.

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 skład-

kę 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 czerwcu i lipcu 2016 r. – na bieżąco.
Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach
uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL
– 81 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 342 82 07, Chełmie –
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638
46 58. Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już
w następnym miesiącu po jej otrzymaniu.
• Raty powinny być spłacane do 10. każdego miesiąca. W przypadku niespłacenia raty w terminie, automatycznie
naliczana będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia spłaty.
• W razie niespłacania pożyczki, mimo wezwania przez Komisję Socjalną LIL, wzywani do spłaty będą żyranci dłużnika.

konto na pożyczki:
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2009 nr
219, poz. 1708 z późn. zm.) nakłada
na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej
obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
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Biura w delegaturach

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

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

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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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
reklama

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

• 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

RENAULT CARRARA
LUBLIN, UL. LWOWSKA 1 RONDO PRZY ZAMKU
TEL. 81 748 30 00
SZCZEGÓŁY OFERT HANDLOWYCH ORAZ PEWNE AUTA UZYWANE NA:

WWW.RENAULTLUBLIN.PL
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