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Każda rezydentura kiedyś się skończy
– Czy lekarz uczący się, bądź lekarz specjalista, by dorównać 

wspaniałej pensji poselskiej, musi pracować w trzech miejscach 
pracy i w dodatku w nocy? –

pyta Andrzej Miturski, rezydent, 
w rozmowie z Anną Augustowską

str. 4

Tajemnica lekarska w potrzasku
Zaufanie pacjenta, obok lekarskich kompetencji, jest fun-

damentem medycyny. Prawo i ekonomia mogą istotnie umac-
niać oba te priorytety, ale nie mogą ich kontrolować i podglą-
dać w ukrytej kamerze. 

Marek Stankiewicz
str. 5

– Zmniejszenie fi nansowania niezwykle dynamicznie rozwija-
jącej się dyscypliny, jaką jest kardiologia zabiegowa, ograniczy 
dostęp chorych do najnowszych technologii medycznych –

mówi prof. Andrzej Wysokiński, 
wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 7

Kardiologia robi krok wstecz
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Diagnoza wstępna

Pomagać potrzebującym to szczytny cel, 
szczególnie w kontekście wizyty papieskiej 
i wypowiedzianych przez Papieża treści – po-
winien być stałą przesłanką naszego postępowa-
nia – od obywatela po władzę na każdym szcze-
blu. Akurat ostatnio (choć jeszcze przed wizy-
tą papieską) miały miejsce w kraju dwa wyda-
rzenia dotyczące samorządu lekarskiego, które 
zapewne odpowiadają wymienionej przesłance. 
Poseł z Zamościa, a właściwie asystenci posła 
pod szyldem biura poselskiego, ale we własnym 

imieniu, zwrócili się z wnioskami do okręgowych izb lekarskich 
o udostępnienie informacji publicznej. Jak napisano w uzasad-
nieniu, informacja ta: „…pozwoli na przeanalizowanie zasad-
ności poczynionych wydatków, a także ocenę ich słuszności”. 
Część wniosku – chodziło o przekazanie sprawozdań fi nanso-
wych Izby za lata od 2010 do 2015 – dotyczyła informacji, które 
już od dawna są publikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) i można do nich zajrzeć w każdej chwili. Odpowiada-
jąc na wniosek podaliśmy więc Panu Posłowi m.in. adres strony 
biuletynu, natomiast z pozostałej część wniosku wynika jedno-
znacznie, że wnioskodawca (biuro poselskie?) zakwalifi kował 
budżet samorządu, składający się ze składek członkowskich le-
karzy i lekarzy dentystów, do pieniędzy publicznych (czyli po-
chodzących z budżetu państwowego lub komunalnego). 

Co prawda każdy może domagać się przekazania informacji 
publicznej, ale jeżeli wnosi o jej przekazanie osoba pod szyldem 
biura poselskiego, wypadałoby wziąć pod uwagę chociażby cel 
i istotę ustawy o udostępnieniu takich informacji, a także właści-
wą jej interpretację, a już przede wszystkim – defi nicję informa-
cji publicznej. Chwali się Posłowi, że zainteresował się zasad-
nością wydawanych pieniędzy publicznych pod warunkiem, że 
są rzeczywiście pieniędzmi publicznymi w świetle prawa i do-
stępnego orzecznictwa sądowego. 

Innym wydarzeniem, którego konsekwencją miałaby być 
poprawa warunków płacy niektórym lekarzom było spotkanie 
w Warszawie przedstawicieli stowarzyszenia prokuratorów z pre-
zesami izb lekarskich. Byli też sędziowie sądów powszechnych. 
Co prawda prezesów było 7, ale jak mówiono, liczą się duże izby. 
Tematem spotkania były plany wpisania w ustawie możliwo-
ści tworzenia przez izby lekarskie zespołów biegłych, tzw. bie-
głych instytucjonalnych. Jest kilka dużych izb lekarskich w kra-
ju, które są zwolennikami tego pomysłu i które poprzez swoich 
przedstawicieli twierdzą, że wzrośnie prestiż zawodu, że pod-
niesie to jakość opinii biegłych, że skróci tok postępowania są-
dowego, że podwyższeniu ulegnie wynagrodzenie dla biegłych 
oraz że już są gotowe tworzyć takie zespoły. Zakłada się też, że 
izby mogłyby szkolić prokuratorów, aby utworzone niedawno 
w ramach prokuratur komórki do walki z błędami medycznymi 
mogły działać sprawniej. 

W izbie lubelskiej jesteśmy odmiennego zdania, gdyż widzi-
my raczej niebezpieczeństwa i kłopoty niż korzyści. Jeżeli sąd 
powszechny, mający narzędzia nacisku, nie może poradzić sobie 
z niedoborem biegłych, to jak ma to zrobić izba? Odpowiednie 
wynagradzanie biegłych można wprowadzić od zaraz i niepo-
trzebna jest do tego zmiana prawa. Dodatkowo, angażowanie się 
samorządu lekarskiego w to przedsięwzięcie może doprowadzić 
do zmiany prawa w zakresie obligatoryjnego tworzenia biegłych 
instytucjonalnych we wszystkich izbach. Moim zdaniem, tylko 
zapewnienie fakultatywności co do utworzenia przez poszcze-
gólne izby zespołów „biegłych instytucjonalnych” może gwa-
rantować dobre rokowania w realizacji tego pomysłu, a w kon-
sekwencji osiągnięcie założonego celu. 

Janusz Spustek

Do wszystkich lekarzy specjalistów

Drodzy Koledzy!
Od wielu lat zmagamy się ze stale pogarszającą się i nie-

stabilną sytuacją w polskiej ochronie zdrowia. Mimo upływu 
lat i wielu działań prowadzonych na rzecz poprawy sytuacji, 
znaleźliśmy się w punkcie, gdy całe środowisko medyczne 
jest nie tylko niezadowolone, ale również gotowe do podję-
cia kolejnej walki. Nie tylko lekarze, ale również inne grupy 
tworzące Biały Personel: pielęgniarki, ratownicy, fi zjotera-
peuci, diagności laboratoryjni, technicy medyczni, wszyscy, 
którzy codziennie dbają o zdrowie pacjentów i utrzymują to-
nący statek systemu swoją ciężką pracą w warunkach niedo-
fi nansowania, złych płac, braku poszanowania ze strony rzą-
dzących i części społeczeństwa.

Powtórzmy 
to jeszcze raz

24 września (sobota) w Warszawie odbędzie się najwięk-
sza manifestacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce 
po 1989 r.

Będziemy postulować o wzrost nakładów na system 
ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB – czyli do 
minimalnego poziomu, który wg WHO zapewnia bezpie-
czeństwo obywatelom. W Polsce mamy chorą sytuację – 
na ochronę zdrowia przeznacza się tylko 4,40 proc. PKB. 
Zapraszamy wszystkie osoby zawodowo związane z sys-
temem ochrony zdrowia oraz pacjentów! – apelują przed-
stawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych.

Pensje pracowników rosną jedynie „od strajku do straj-
ku”. Wcześniej 9 ogólnokrajowych związków zawodowych 
(ZZ), skupiających wszystkie zawody medyczne, porozu-
miało się ze sobą, aby razem walczyć o godziwe wynagro-
dzenia w ochronie zdrowia i przedstawiło ministrowi po-
stulaty płacowe. Długo oczekiwany projekt ustawy o wy-
nagrodzeniu minimalnym rozczarował wszystkich.

Zgodnie z propozycją MZ, docelowo płaca minimalna 
dla lekarzy ze specjalizacją wyniesie 4800 brutto, lekarzy 
z I stopniem specjalizacji 4400, lekarzy bez specjalizacji 
3980 zł, pielęgniarki z tytułem mgr 3216 zł. Najniższe wy-
nagrodzenie minimalne ma wynieść 2000 zł i będzie przy-
pisane do stanowisk wymagających wykształcenia podsta-
wowego. Zdaniem przewodniczącego Krajowego Związ-
ku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medyczne-
go Romana Badach-Rogowskiego, projekt ustawy o wy-
nagrodzeniu minimalnym to policzek dla wszystkich za-
wodów medycznych.

W latach 2006–2007 lekarskie manifestacje przemasze-
rowały ulicami stolicy. Zaraz potem okazało się, że to był 
jedynie skuteczny argument w dyskusji z władzami.

ms

24 września kto żyw do Warszawy!
PROTESTUJMY

Porozumienie Rezydentów, funkcjonujące aktywnie od 10 
miesięcy, zdobyło w krótkim czasie olbrzymie poparcie, sku-
piając ponad 20 tysięcy młodych ludzi, którzy organizują się, 
aby coś zmienić. Spektakularnym przykładem naszych działań 
była ostatnia wielotysięczna manifestacja lekarzy rezydentów 
w Warszawie. Wcześniej młodzi lekarze odbyli setki spotkań 
z parlamentarzystami i reprezentantami innych środowisk, 
wzięli udział w dziesiątkach audycji telewizyjnych i radio-
wych, udzielili wielu wywiadów wszystkim niemal mediom. 
Do rezydentów dołączają inne grupy zawodowe. Z inicjatywy 

OZZL powstało Porozumienie Związków Zawodowych Zawo-
dów Medycznych skupiające 9 ogólnopolskich organizacji, któ-
re ustaliło wspólne postulaty i plan wspólnych działań, mają-
cych na celu radykalną zmianę obecnej sytuacji.

Potrzebujemy również Was – lekarzy specjalistów, którzy 
przez lata toczyli tę samą co my teraz wojnę. Potrzebujemy 
Waszego doświadczenia i wsparcia naszych działań. Pragnie-
my byście włączyli się czynnie i pomogli nam osiągnąć wspól-
ny cel. Wiemy, jak przed laty Wam było ciężko. Wiemy, że wal-
czyliście nie tylko o poprawę swojej sytuacji, ale także o na-
prawę całego systemu opieki zdrowotnej. Doceniamy to i sza-
nujemy. Teraz my chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy mło-
dy lekarz, pielęgniarka, ratownik, technik medyczny powie-
dzą: „Tak, chcę pracować w Polsce. Jest mi tu dobrze, bo je-
stem szanowany i godziwie wynagradzany”. Nie chcemy emi-
grować, choć myśli o tym co najmniej połowa lekarzy. Chcemy 
walczyć o własną przyszłość. I Waszą również. W całym kra-
ju wśród pracowników Białego Personelu trwa obecnie mobi-
lizacja, szykujemy się razem do wspólnej walki.

Stańcie więc z nami ramię w ramię. Razem z Wami może-
my nabrać w żagle wiatru tak silnego, że wszystkie przeszko-
dy zostaną ominięte, a cele osiągnięte.

Do zobaczenia w Warszawie!

Damian Patecki i Krzysztof Bukiel

Zdjęcia z manifestacji lekarzy z roku 2006
Marek Stankiewicz
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Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
ustawę, zgodnie z którą lekarz będzie 
musiał ujawnić tajemnicę lekarską po 
śmierci pacjenta, jeśli wystąpi o to oso-
ba bliska zmarłego pacjenta i żaden in-
ny krewny się temu nie sprzeciwi. 

Nowe prawo ogranicza tajemnicę le-
karską i wprowadza jawność spraw kar-
nych dotyczących błędów medycznych. 
Do tej pory z tajemnicy lekarskiej po 
śmierci pacjenta mógł zwolnić tylko sąd, 
na wniosek prokuratora. Po wejściu w ży-
cie noweli wystarczy zgoda na ujawnie-
nie tajemnicy lekarskiej przekazana przez 
osoby bliskie zmarłego.

„Uchwalone prawo jest złe – napisał 
w liście otwartym Maciej Hamankiewicz, 
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Ta-
jemnica lekarska wpisana jest w etos za-
wodów lekarza i lekarza dentysty od po-
czątków ich istnienia. Zasada poszano-
wania poufności informacji dotyczących 
stanu zdrowia pacjenta, w szczególności 
woli pacjenta w zakresie jej udostępnia-
nia, znajduje się w treści przyrzeczenia 
lekarskiego. Zobowiązanie do ujawnie-
nia informacji o zmarłym pacjencie, na-
wet wbrew jego jednoznacznie wyrażo-
nej w tym zakresie woli, stawia lekarzy 
w sytuacji etycznego dylematu” – wyja-
śnia prezes NRL.

„Idea nowych przepisów prawa ograni-
czających tajemnicę lekarską jest dla nas 
niezrozumiała, dlatego będziemy prowa-
dzić działania ukierunkowane na powrót 
do poprzednich regulacji” – dodaje Ro-
muald Krajewski, wiceprezes NRL. 

Oazę zaufania 
zastąpi magiel

Dotychczasowe regulacje nie spodo-
bały się Ekipie Dobrej Zmiany, bo „w 
obecnym stanie prawnym zakres tajem-
nicy lekarskiej jest ujęty zbyt szeroko, 
uniemożliwiając często osobom najbliż-
szym wobec zmarłego pacjenta dochodze-
nie roszczeń lub odpowiedzialności wo-
bec osób, które mogły przyczynić się do 
śmierci pacjenta”.

Teraz lekarz będzie wciąż niby związa-
ny tajemnicą również po śmierci pacjenta, 
chyba że zgodę na jej ujawnienie wyra-
zi małżonek, krewny lub powinowaty do 
drugiego stopnia w linii prostej, przedsta-
wiciel ustawowy, osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu lub osoba wskazana 
przez pacjenta. Osoba bliska, wyrażają-
ca zgodę na ujawnienie tajemnicy, może 
określić zakres jej ujawnienia. Zwolnienia 
z tajemnicy lekarskiej, o którym mowa, 
nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy 
sprzeciwi się inna osoba bliska.

Ciekawe, kto będzie oceniał, czyja wola 
jest skuteczniejsza. Czyżby to było nowe 

zadanie dla szpitalnych radców i praw-
ników? Teraz jedno jest pewne: nieste-
ty, zdanie pacjenta nie będzie miało już 
żadnego znaczenia. Co gorsza, lekarz bę-
dzie musiał znaleźć krewnych i powi-
nowatych do drugiego stopnia, żeby się 
upewnić, że są zgodni, co do ujawniania 
tajemnic ich krewnego. Najpierw 
jedni zażądają od leka-
rza ujawnienia informa-
cji, po czym jak Filip 
z konopi wyskoczy 
jakiś pociotek, który 
gromko zawoła, że 
był przeciw i zażą-
da odszkodowania. 
W tej sytuacji leka-
rzom przydałaby 
się poświadczona 
notarialnie linia 
genealogiczna pa-
cjenta. „Nie mamy 
możliwości zwery-
fi kowania, czy oso-
ba, która do nas przyj-
dzie jest pierwszą żoną, drugą żo-
ną, a może nie żoną a kobietą pozostającą 
we wspólnym związku przez ostatnie lata 
itp.” – powątpiewa prezes NRL. 

Wszystko, co nas 
otacza, da się okpić 

Tyle tylko, że po tej zmianie nie ma się 
z czego śmiać. Bo nie wszystko, co wokół 
nas, to kabaret. Uderzono w jądro zawo-
du lekarza. Czy lekarze nie mają nic lep-
szego do roboty, niż rozstrzygać takie re-
busy i pieniackie szarady? Coraz to nowa 
krzyżówka. W sam raz, by móc się zrelak-
sować. Parafrazując: to tak, jakby ksiądz 
w konfesjonale nagrywał wyznania wier-
nego, gromadził je w czeluściach zakry-
stii, a po jego śmierci ujawnił z detalami 
na żądanie żony i córek, że nieboszczyk 
był rozpustnikiem. Czyż tajemnica konfe-
sjonału to nie to samo sacrum, co pacjent 
wyznaje w zaufaniu lekarzowi?

Zaufanie pacjenta, obok lekarskich 
kompetencji, jest fundamentem medy-
cyny. Prawo i ekonomia mogą istotnie 
umacniać oba te priorytety, ale nie mo-
gą ich kontrolować i podglądać w ukry-
tej kamerze. 

Tylko naiwni ludzie twierdzą, że le-
karze zasłaniają się tajemnicą, aby ukryć 
swoją niekompetencję, błędy i zaniedba-
nia, roztargnienie i arogancję. Etyka za-
wodowa nie ogranicza wolności perso-
nelu, lecz daje szczególną okazję korzy-
stania z niej. Zapisy stanowiące jej treść 
są w znacznej mierze normowane przez 
grupę zawodową, która sama ustanawia 
kryteria naboru i ogólne obowiązki spo-
czywające na swoich członkach.

Tajemnica lekarska miała chronić in-
teresy pacjenta, poprzez ochronę wrażli-
wych informacji na temat stanu jego zdro-
wia. Dotychczas wydawało się, że jeżeli 
sam chory nie upoważni lekarza do ujaw-
nienia tych danych, powinny być one bez-
względnie chronione. Zresztą wyraźnie 

przypomina nam o tym Kodeks etyki 
lekarskiej.

   Zdumiewa fakt, że 
zig norowano dotych-
czasowe prawo rodzi-
ny zmarłego do zło-
żenia skargi do od-
powiednich organów, 
aby otrzymała ona 
w ten sposób dostęp 
do wszelkich potrzeb-
nych danych. Przecież 
tak się dzieje nie od dziś, 
a dostępność informa-
cji odbywa się na jasno 
określonych zasadach. Co 
więcej, przepisy prawa są 

w tym zakresie wystarczają-
ce i warto zauważyć, że zdanie 

to podziela także Sąd Najwyższy.
Ponadto nie ma co ukrywać, że nowe 

prawo będzie skutkowało podważeniem 
zaufania do lekarzy. Pacjent, którego le-
karz poinformuje o takim przepisie, być 
może nie wszystko będzie chciał mu po-
wiedzieć, co może mieć wpływ na pro-
ces leczenia.

Na skuteczność i wyniki leczenia może 
także wpływać świadomość chorego, że 
informacje o stanie jego zdrowia, którymi 
nie ma ochoty dzielić się nawet z najbliż-
szymi sobie ludźmi, mogą po jego śmier-
ci zostać ujawnione.

Czy jest światełko w tunelu?

Sytuacja jest zła, ale nie jest bezna-
dziejna. Problemem lekarzy jest nato-
miast wysokie prawdopodobieństwo, że 
pacjenci zaczną zatajać przed lekarzami 
istotne dla procesu terapeutycznego infor-
macje. Naczelna Rada Lekarska przygo-
towała stosowne wystąpienia do Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw 
Pacjenta. Dopóki nie przyniosą one efek-
tu w postaci zmiany ustawy, musimy się 
w naszej codziennej praktyce zmierzyć 
z opisaną powyżej zmianą. 

Miejmy nadzieję, że w tej naprawdę 
dramatycznej sytuacji wszyscy obrońcy 
obywateli i pacjentów zabiorą głos. No-
wych pomysłów w zakresie ujawniania 
tajemnicy lekarskiej nie da się usprawie-
dliwiać próbą ułatwiania ścigania błędów 
medycznych, bo ludzie, którzy dostaną 
taką dokumentację medyczną nie będą 
w stanie i tak sami jej ocenić. 

Marek Stankiewicz

Tajemnica lekarska w potrzasku

• Trudno się z Panem umówić, ciągle 
Pan zajęty. Praca w szpitalu to nie jedy-
ne Pana miejsce pracy? 

– Niestety, nie. Praca w szpitalu sza-
lenie angażuje i gdyby była dobrze płat-
na, czas wolny poświęcilibyśmy tylko 
na szkolenie zawodowe, a nie na pra-
cę w miejscach dodat-
kowych. Nie da się te-
go uniknąć przy pła-
cy w wysokości 2200–
2400 zł na rękę dla le-
karza rezydenta. Ostat-
nio czytałem, że nawet 
60 proc. młodych lu-
dzi w Polsce otrzymu-
je pomoc fi nansową od 
rodziców. Ja też bez ta-
kiej pomocy nie byłbym 
w stanie funkcjonować 
samodzielnie. A prze-
cież rezydentury to etaty 
ministerialne, które po-
winny pozwolić na spo-
kojny przebieg kształ-
cenia. Tymczasem pro-
szę mi wskazać miejsce w Warszawie, 
gdzie w czasie dwutygodniowego, obo-
wiązkowego do specjalizacji kursu za-
kwateruję się i wyżywię za 1200 zł? Prze-
cież pozostałe 1200 zł musi mi „zostać” 
do przetrwania w Lublinie. Nikt nie chce 
brać pieniędzy od rodziców! Ileż można? 
Dlatego właśnie dużo pracujemy i sta-
ramy się utrzymać sami, staramy się za-
łożyć rodzinę, wybudować dom, posa-
dzić drzewo… chcemy się usamodziel-
nić. Niestety, realia są takie, że życie bez 
kredytu i zobowiązań fi nansowych wy-
daje się dziś niemożliwe.

• Jeden z rezydentów napisał, że pra-
cuje po 300 godzin w miesiącu od 4 lat. 
Przepracowanie i zmęczenie to nie jedy-
ny powód czerwcowego protestu. Chodzi 
o pieniądze? 

– Tych 300 godzin miesięcznie, to nie 
przesada a realia młodego lekarza. Jest 
mi niezwykle przykro komentować pro-
pozycję ministra Radziwiłła ws. pod-
wyżki 3,75 zł/h, gdzie średnia płaca re-
zydenta jest na poziomie 77 proc. śred-
niej krajowej. Nie da się bez emocji ko-
mentować uwłaczających propozycji dla 
polskich lekarzy. Czyżby rząd realizo-
wał słowa Ludwika Dorna o „braniu le-
karzy w kamasze”? Jesteśmy przepraco-
wani, przemęczeni i głodni właściwego 

szkolenia. Chcemy też, aby nasi mento-
rzy otrzymywali właściwe wynagrodze-
nie za wykonywaną pracę i za odpowie-
dzialność, którą dźwigają ucząc młode 
pokolenia lekarzy.

Minister sam postulował o dwie śred-
nie krajowe dla lekarzy szkolących się 

i trzy średnie kra-
jowe dla specjali-
sty i czas, by speł-
nił ten postulat! Wi-
dzimy na co dzień, 
jak nisko opłacane 
są wszystkie zawo-
dy medyczne, sta-
nowiące trzon pol-
skiej ochrony zdro-
wia. Chyba czas to 
zmienić? Według 
WHO 6,8 proc. 
PKB jest minimal-
nym poziomem fi -
nansowania syste-
mu ochrony zdro-
wia, który zapew-
nia obywatelom 

bezpieczeństwo. Tymczasem u nas PKB 
w wysokości 6 proc. PKB ma nastąpić 
dopiero za 10 lat, a przez najbliższe trzy 
lata nakłady te mają być nawet mniejsze 
niż teraz! A przecież nawet te zapowia-
dane 6 proc. PKB nie wystarczy na fi nan-
sowanie tego, czym dysponujemy dzi-
siaj. Połowa oddziałów już wypracowa-
ła kontrakt i zaraz stanie. Tylko posłowie 
ze swoimi pensjami trzymają się w czo-
łówce światowych wynagrodzeń. Czy le-
karz uczący się, bądź lekarz specjalista, 
by dorównać tej wspaniałej pensji posel-
skiej, musi pracować w trzech miejscach 
pracy i w dodatku w nocy? Odnoszę wra-
żenie, że nadmierna praca i przemęcze-
nie lekarzy jest dla rządzących krajem na 
rękę z prostego powodu. Nie widać nie-
doboru lekarzy, ponieważ lekarze zajęci 
pracą na „kilku frontach” są tak przemę-
czeni, że nie mają sił ani czasu na doma-
ganie się lepszych warunków pracy.

• Ciężka praca, nisko opłacana ale... 
może to wkrótce zaprocentuje, bo chyba 

nic nie jest tak ważne dla lekarza jak na-
branie doświadczenia? 

– To prawda, tylko dlaczego kosztem 
zdrowia? W ostatnich tygodniach słysze-
liśmy o przypadkach ciężkich zachoro-
wań, a nawet śmierci lekarzy z przepraco-
wania. Poza tym aby podnieść kwalifi ka-
cje trzeba opłacić prywatne kursy specja-
listyczne, te mimo wysokiego poziom nie 
gwarantują zdobycia umiejętności manu-
alnych, które są ważne dla lekarzy zabie-
gowców. Nie wszystkie też są organizo-
wane przez Uniwersytet Medyczny w Lu-
blinie. Musimy jeździć do innych miast, 
a nawet za granicę. A to kosztuje.

• Naczelna Rada Lekarzy poparła żą-
dania Porozumienia Rezydentów – co 
Pan o tym sądzi?

– Cieszę się, że postulaty młodych le-
karzy znalazły zrozumienie w Naczelnej 
Radzie Lekarskiej. Liczę również, że Lu-
belska Izba Lekarska „zaadoptuje” Poro-
zumienie Rezydentów i udzieli wsparcia 
młodszym członkom Izby. Pamiętajmy, 
że w tym momencie rozmawiamy o re-
zydentach, ale każda rezydentura kiedyś 
się kończy… I pojawia się kolejny pro-
blem – niepełnych zatrudnień i etatów 
dla specjalistów, które nierzadko są niż-
sze niż etat rezydenta. Porozumienie Re-
zydentów stworzyło fundamenty nie tyl-
ko dla porozumienia naszej grupy zawo-
dowej, ale też całego środowiska ochro-
ny zdrowia. Istnieje potrzeba wsparcia 
rezydentów przez specjalistów, kierow-
ników specjalizacji, ordynatorów i pro-
fesorów. 

Co prawda dzięki działaniom lekarzy 
z Porozumienia Rezydentów, którzy zo-
stali w końcu dopuszczeni do działania 
w komisji trójstronnej, komisji ds. kształ-
cenia, komisjach senackich, komisjach 
zdrowia i wielu innych, jest szansa na 
zmiany w kształceniu, jednak bez wspar-
cia obecnych specjalistów nie będzie to 
możliwe. Nie będzie również możliwe 
właściwe szkolenie specjalizacyjne bez 
dodatkowego wynagrodzenia dla kierow-
ników specjalizacji i bez przestrzegania 
programu specjalizacji. Ujawnienie py-
tań z PES-u i LEK-u, czy umożliwienie 
zdawania PES-u w ostatnim roku trwa-
nia specjalizacji to kolejne postulaty, któ-
re powinny zostać spełnione. Nie wspo-
mnę nawet, że należy pilnie uregulować, 
oprócz poważnych podwyżek, także czas 
pracy lekarzy i umowy dyżurowe. 

Każda rezydentura kiedyś się skończy
z Andrzejem Miturskim, 

lekarzem medycyny, który od 4 lat jest rezydentem 
w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży PSK 1 w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

– Jesteśmy głęboko dotknięci śmiercią naszej koleżanki, specjalistki anestezjologii, która zmar-
ła podczas czwartej doby pełnienia dyżuru medycznego – napisali w sierpniu, w liście otwartym 
do ministra zdrowia rezydenci.

– Poruszeni tą tragedią, w imieniu tysięcy młodych polskich lekarzy, prosimy o wprowa-
dzenie zmian, które pozwolą zapobiec takim dramatom w przyszłości – apelują rezydenci. 
 Źródło: Porozumienie Rezydentów OZZL
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Dużym sukcesem prof. Roberta Rej-
daka, kierownika Kliniki Okulistyki 
Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie jest to, że jako pierwszy w Polsce 
przeprowadził zabieg wszczepienia so-
czewki plamkowej Schariotha. 

– Było to możliwe dzięki życzliwości 
rektora UM prof. Andrzeja Dropa i je-
go zrozumieniu dla po-
trzeb aparaturowych oraz 
dla naukowej wymiany 
międzynarodowej lubel-
skiej okulistyki – podkre-
śla prof. Rejdak.

Soczewka plamkowa 
Schariotha (Scharioth 
macula lens, SML) jest 
to dodatkowa hydrofi lo-
wa, akrylowa soczewka 
wewnątrzgałkowa, wsz-
czepiana do rowka u pa-
cjentów z pseudofakią, 
czyli sztuczną soczewką 
wewnątrzgałkową. So-
czewka plamkowa została wynaleziona 
przez prof. Gabora B. Schariotha i jest 
ona przeznaczona do jednoocznej im-
plantacji, do lepiej widzącego oka. Posia-
da specjalnie zaprojektowany centralny 
obszar optyczny o średnicy 1,5 mm z wy-
soką mocą dodatkową +10.0 dioptrii. Po-
zostały obszar soczewki jest refrakcyjnie 
obojętny. Powiększenie, jakie daje SML, 
wynosi 2.0. Całkowity wymiar soczewki 
wynosi 13,5 mm i posiada cztery syme-
tryczne haptyki. Soczewka może być im-
plantowana jednoczasowo z wszczepem 
wewnątrzgałkowej soczewki tylnokomo-
rowej do torebki, jak również może być 
wszczepiona wiele lat po operacji zaćmy. 
Nie wpływa ona na widzenie do dali oraz 
nie zaburza pola widzenia. 

Zasada działania soczewki plamkowej 
Schariotha oparta jest na fi zjologicznym 
zjawisku, jakim jest mioza, czyli wąska 
źrenica. Źrenica zwęża się przy patrze-
niu do bliży. Jeśli pacjent z wszczepioną 
SML skupia wzrok na przedmiotach znaj-
dujących się blisko od oka to w związku 
ze zwężeniem się źrenicy, w procesie pa-
trzenia dominuje centralny obszar SML 
odpowiedzialny za powiększanie obrazu. 
Jest to użyteczne w sytuacjach takich jak na 
przykład czytanie gazety czy sprawdzenie 
metki z ceną w sklepie. Powstały obraz jest 
powiększony w porównaniu z takim, jaki 
powstaje przy patrzeniu w dal. W związ-
ku z relatywnie wysoką mocą refrakcyjną 

widzącego oka i może być stosowana 
u pacjentów jednoocznych.

Zabieg chirurgiczny można przepro-
wadzić jednoczasowo wraz z operacją 
zaćmy lub w dwóch etapach. Preferowa-
ne jest rozdzielenie zabiegów i odstęp 
pomiędzy nimi najlepiej ok. 2 tygodni. 
Sugeruje się przeprowadzenie najpierw 
operacji zaćmy i ponowne sprawdzenie 
ostrości widzenia. SML może być wsz-
czepiona później, jeśli pacjent po opera-
cji zaćmy jest dalej niezadowolony. Tech-
nika operacyjna jest możliwa do wyko-
nania przez większość chirurgów okuli-
stycznych. Nie wymaga żadnego specjal-
nego dodatkowego szkolenia. 

Opieka pooperacyjna obejmuje miej-
scową antybiotyko- i sterydoterapię, 
oszczędzający tryb życia, częste badania 
kontrolne. Pacjent od pierwszego dnia po 
operacji musi ćwiczyć czytanie z 15 cm 
– 2 x dziennie po 20 minut. 

Kwalifi kując pacjentów do implanta-
cji SML należy sprawdzić ostrość widze-
nia do bliży z 40 cm z +2.5 Dsph. Na-
stępnie trzeba sprawdzić ostrość widze-
nia do bliży z 15 cm z +6.0 Dsph. Pa-
cjent powinien rozumieć i akceptować 
zasadę czytania ze zmniejszonej odle-
głości (15 cm). Pacjent powinien od-
czuć subiektywną poprawę ostrości wi-
dzenia do bliży z +6.0 Dsph. Chorego 
można zakwalifi kować do operacji wsz-
czepu dodatkowej soczewki plamkowej 
Schariotha tylko, jeśli poprawa wynie-
sie 2 lub więcej linii w badaniu z 15 cm 
z +6.0 Dsph w stosunku do badania z 40 
cm z +2.5 Dsph.

Po soczewkę do Lublina

Soczewka plamkowa Schariotha

centralnego obszaru SML, ostre widzenie 
jest osiągane z bardzo bliskiej odległości, 
zazwyczaj jest to około 15 cm. 

Natomiast przy patrzeniu w dal nie 
stwierdza się istotnego wpływu SML na 
ostrość widzenia. Jeśli pacjent patrzy na 
odległe przedmioty, źrenica jest rozsze-
rzona i powstaje dostateczna przestrzeń 

naokoło centralnego ob-
szaru SML, odpowie-
dzialnego za powiększa-
nie obrazu. Dzięki temu 
promienie świetlne w nie-
zaburzony sposób prze-
chodzą przez obwodową 
część optyczną soczewki 
tylnokomorowej i ogni-
skują się na siatkówce. 
Powstały obraz dominu-
je nad tym, który powsta-
je z promieni przechodzą-
cych przez centralne ob-
szary soczewek plamko-
wej Schariotha oraz tylno-

komorowej. Dzieje się tak, gdyż promie-
nie świetlne odbite od dystalnie zlokali-
zowanego przedmiotu, po przejściu przez 
+10.0 dioptrii soczewki plamkowej Scha-
riotha, plus moc wszczepionej soczewki 
tylnokomorowej ogniskują się przed siat-
kówką. Powstały obraz jest nieostry i wy-
pierany przez wyraźny, powstały z przej-
ścia przez obwodowe obszary soczewek 
plamkowej Schariotha (w tym obszarze 
refrakcyjnie obojętnej) oraz tylnokomo-
rowej soczewki. 

Soczewka plamkowa Schariotha wy-
korzystuje funkcję nieuszkodzonych czę-
ści dołka siatkówki, w którym występu-
je największa koncentracja czopków, od-
powiedzialnych za najbardziej ostre wi-
dzenie i postrzeganie kolorów. Promie-
nie świetlne odbite od bliskich przedmio-
tów po przejściu przez centralny obszar 
SML z +10.0 dioptrii, padają na nieusz-
kodzone i uszkodzone czopki w plamce. 
Powstaje powiększony obraz ok. 2 razy, 
co umożliwia czytanie. Natomiast czarne 
plamy widziane na tekście przez pacjen-
tów z AMD, nie ulegają powiększeniu, 
gdyż SML nie powiększa uszkodzonych 
obszarów siatkówki (czopków). 

Dwie trzecie pacjentów z zaawanso-
wanym AMD oraz ostrością wzroku do 
dali 0.3 lub mniej ma pseudofakię. U tych 
pacjentów można rozważyć implantację 
dodatkowej soczewki plamkowej Scha-
riotha. Jest ona wszczepiana do lepiej 

SML jest przeznaczona dla pacjentów ze sztuczną soczewką wewnątrzgałkową, z za-
awansowaną suchą postacią AMD, czyli zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. 
Pozwala ona zachować pacjentom widzenie do bliży, uszkodzone przez AMD. Soczew-
ka plamkowa Schariotha może być także pomocna w innych chorobach plamki, takich 
jak makulopatia w przebiegu krótkowzroczności, makulopatia cukrzycowa oraz dzie-
dziczne choroby siatkówki. 

Reasumując wszczepienie soczewki 
plamkowej Schariotha jest dla pacjenta 
bardzo korzystne, bo m.in.: daje chore-
mu wystarczające powiększenie, techni-
ka zabiegu jest łatwa i bezpieczna, nie 
wpływa na ostrość widzenia do dali oraz 
na pole widzenia, zabieg jest powtarzal-
ny, nie podnosi ciśnienia wewnątrzgał-
kowego, nie powoduje uszkodzenia tę-
czówki, SML jest stabilna w rowku, nie 
daje objawu podrażnienia.

Jerzy Jakubowicz

• Od 1 lipca w kardiologii obowiązu-
ją nowe, dużo niższe wyceny świadczeń 
(kolejne cięcia mają być wprowadzone od 
sierpnia 2017 r.). Jak te zmiany wpłyną 
na funkcjonowanie kardiologii?

– Mówiąc najkrócej – spowodują ob-
niżenie świadczonych usług.

Najnowsze zmiany w wycenie pro-
cedur kardiologicznych wprowadziły 
wiele zamieszania w polskiej rzeczywi-
stości medycznej. Dzię-
ki wcześniejszemu, god-
nemu i rozsądnemu fi nan-
sowaniu polska kardio-
logia poczyniła w okre-
sie ostatnich kilkunastu 
lat ogromne postępy w le-
czeniu ostrych zespołów 
wieńcowych. Postępowa-
nie w zawale serca jest od 
dłuższego już czasu zgod-
ne z wytycznymi Europej-
skiego Towarzystwa Kar-
diologicznego i w dziedzi-
nie tej nie ustępujemy czo-
łowym krajom na świecie. 
Optymalnie zorganizowa-
na sieć pracowni hemody-
namicznych, dostępnych 
przez 24 godziny na dobę, 
dobrze wyszkolony perso-
nel oraz nowoczesny sprzęt spowodowa-
ły, że śmiertelność w ostrym okresie za-
wału serca zmalała nawet do ok. 6 proc. 
u chorych leczonych zabiegowo. Proble-
mem jest natomiast brak należytej kon-
tynuacji dalszej wysokospecjalistycznej 
opieki nad tymi chorymi, co sprawia, że 
po roku od zawału śmiertelność w tej gru-
pie osób podwaja się, a po dwóch latach 
sięga nawet 30 proc. 

• Jaki cel przyświeca pomysłodawcom 
tych zmian? 

– Celem ma być wyrównanie powyż-
szych niedoskonałości w leczeniu cho-
rych po zawale serca – pacjent powinien 
być właściwie leczony nie tylko w ostrej 
fazie lecz także w kolejnych latach cho-
roby, która przecież dalej trwa. Szkoda 
jednak, że reforma płatności nie poszła 
we właściwym kierunku, lecz na zasa-
dzie równania w dół i zabierania pienię-
dzy z dyscyplin – niewielu zresztą – któ-
re działają wzorowo. Spowoduje to nie-
wątpliwie w krótkim czasie obniżenie po-
ziomu świadczonych usług, cofając pol-
ską kardiologię o wiele lat do tyłu oraz 

narażając publiczne fi nanse na dodatko-
we koszty powikłań. 

• Co w takim razie z dostępem do naj-
nowszych metod leczenia?

– Zmniejszenie fi nansowania niezwy-
kle dynamicznie rozwijającej się dyscy-
pliny, jaką jest kardiologia zabiegowa, 
ograniczy dostęp chorych do najnow-
szych technologii medycznych (stenty 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przedstawiło projekt Kardiologia 2017+, który 
jest odpowiedzią środowiska na zmiany w wycenach zaproponowane przez Agen-
cję Oceny Technologii Medycznych i Taryfi kacji i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarze uważają, że tak drastyczne zmiany zmniejszą dostępność do zabiegów 
i zwiększą kolejki, co przełoży się na wzrost śmiertelności pacjentów kardiologicz-
nych, a nawet na bankructwa szpitali.

Kardiolodzy przypominają też, że to kardiologia interwencyjna natychmiastowo 
ratuje życie w sytuacji jego zagrożenia. Ich zdaniem,  metody obrazowania RTG, le-
czenie zachowawcze, farmakoterapia, rehabilitacja, wtórna prewencja to niezbęd-
ne elementy składowe kompleksowego leczenia, ale ich rozwój nie powinien odby-
wać się kosztem cięć w kardiologii interwencyjnej. Dlatego konieczny jest wzrost 
fi nansowania zabiegów ratujących życie zgodnie z wyliczonymi kosztami i mate-
riałami złożonymi do MZ i AOTMiT w dniu 6.06.2016. 

Kardiologia robi krok wstecz
z prof. Andrzejem Wysokińskim, 

wojewódzkim konsultantem w dziedzinie kardiologii, 
rozmawia Anna Augustowska

niedostateczne fi nansowanie. Niewiele 
zmienia tu fakt nieznacznego podwyższe-
nia płatności za leczenie niewydolności 
serca oraz zaburzeń rytmu serca. 

Obniżenie wyceny części procedur 
kardiologicznych zmniejsza możliwości 
fi nansowe szpitali, przez co niewątpliwie 
wydłuży kolejki chorych oczekujących 
na zabiegi, znacznie utrudni bezpieczne 
i skuteczne leczenie pacjentów z choro-
bami sercowo-naczyniowymi w Polsce 
– a należy przy tym pamiętać, że są one 
przyczyną prawie 50 proc. wszystkich 
zgonów w naszym kraju. 

Miejmy chociaż nadzieję, że pozy-
tywne efekty przyniesie wprowadzony 

program kompleksowej opieki 
nad chorymi po zawale serca, 
włącznie z dowartościowaniem 
rehabilitacji kardiologicznej.

• Czy możemy podać przy-
kłady kosztów świadczeń, któ-
re zostały obniżone?

– Oczywiście, tym bardziej 
że są bardzo wymowne np. za-
bieg rozszerzenia tętnic  i za-
łożenia stentu to dotychcza-
sowy koszt średnio 12.700 zł 
a wg nowego cennika to ok. 
3,5 tys. zł mniej; inwazyjne le-
czenie zawału serca – to koszt 
ok. 13 tys. zł, nowy cennik – 
10 tys. zł. Koszt wszczepie-
nia kardiowertera-defi brylato-
ra – do tej pory był wycenio-
ny na  26.600 a teraz 23.000. 

Sądzę, że te przykłady wyraźnie pokażą 
skalę tych zmian. 

• Chyba warto też podać pewną sta-
tystykę związaną z liczbą leczonych pa-
cjentów na Lubelszczyźnie?

– Rocznie w naszych pracowniach 
hemodynamicznych leczymy ok. 5.300 
osób z zawałem serca, u ok. 7.500 wsz-
czepiamy stenty; rozruszniki implantuje-
my u ok. 1.500 chorych, kardiowertery-
defi brylatory u ponad 500 osób. 

biodegradowalne, przezskórne wszcze-
pianie i reperacje zastawek serca), któ-
re oczywiście są droższe niż sprzęt starej 
generacji, wychodzący już często z uży-
cia. Podobne problemy związane są tak-
że z elektrostymulacją serca. Do praktyki 
klinicznej bardzo szybko wchodzą coraz 
to nowocześniejsze rozwiązania – mniej-
sze baterie stymulatorów o dłuższym cza-
sie życia, czy też stymulatory bezelek-
trodowe. Jest to niewątpliwie przyszłość 
kardiologii, ograniczona jednak przez ich 
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Szkoda gadać

Mam nieodparte wrażenie, że 
niemal każdy polski starosta ma-
rzy o tym, aby jego powiatowy 
szpital sprostał przede wszystkim 
dwóm zadaniom: przyjmował bez-
szelestnie wszystkich zgłaszają-
cych się ludzi, po czym ich sku-
tecznie wyleczył i zapewnił mu święty spokój, wol-
ny od skarg i zażaleń pacjentów. Co więcej, realizacja 
tego sennego marzenia miałaby się dokonać za spra-
wą jak najmniejszej liczby lekarzy i pielęgniarek, nie 
mówiąc już o farmaceutach, diagnostach, rehabilitan-
tach i fi zjoterapeutach. Dyrektorzy szpitali stojący na 
straży takich priorytetów są sowicie co jakiś czas wy-
nagradzani. Rekordzista w Lublinie ciepłą ręką zgar-
nął przed miesiącem 32 tysiące złotych.

Takie myślenie nie tylko przeraża, co powala na 
obie łopatki. Ale co gorsza, zyskuje sojuszników nie 
tylko w sferach władzy. Trudno się dziwić, że po 12 
latach przynależności do Unii Europejskiej mieszkań-
cy Parczewa czy Rejowca, Bychawy czy Hrubieszo-
wa, domagają się takich samych świadczeń zdrowot-
nych i opieki medycznej, jakie otrzymują Europej-
czycy np. w słynnej berlińskiej klinice Charite, któ-
rej budżet jest dwudziestokrotnie większy niż nakła-
dy na polskiego rekordzistę – Uniwersytecki Szpi-
tal w Krakowie. Tyle że wszystkie powiatowe szpi-
tale na Lubelszczyźnie mogą sobie na razie po ci-
chu pomarzyć o budżecie tego krakowskiego gigan-
ta. A o berlińskim kombinacie przywracania zdrowia 
raczej zapomnieć.

Minister Radziwiłł podczas wakacji dwoił się i tro-
ił, wygłaszał górnolotne deklaracje, których ogólni-
kowość miała usprawiedliwić polityczny pośpiech 
w naprawianiu krzywd po politycznych poprzedni-
kach. Ale kogo z nóg miała powalić zapowiedź, że 
6 procent PKB na ochronę zdrowia osiągniemy do-
piero w 2025 roku. Albo, że dopiero za dwa lata po-
żegnamy wielokrotnie krytykowany NFZ. No i co 
z tego? Przyporządkowanie budżetu na specjalisty-
kę lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej może 
pacjentom odbić się czkawką. bo u specjalistów bę-
dą się leczyć przede wszystkim ci, których będzie 
na to stać.

Wątpię, czy lekarze rodzinni chcieliby strzelić 
sobie samobójczego gola? Przecież placówki POZ, 
ze względu na ich wysoką rentowność, będą na szero-
ką skalę otwierane przez szpitale. Takiej konkurencji 
nie wytrzymają słabsze praktyki lekarzy rodzinnych, 
bo pacjenci będą chętniej zapisywać się do przyszpi-
talnych jednostek POZ. Straci na tym pacjent, bo zo-
stanie pozbawiony prawa wyboru lekarza, u którego 
chce się leczyć. A z tym przywilejem miliony ludzi 
w Polsce już dostatecznie zdążyły się zżyć.

Czas pokaże, czy skuteczne zmiany wymusi ulica, 
czy mądre głowy i przezorne umysły skupione wo-
kół Konstantego Radziwiłła.

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Leczenie, niestety, 
kosztuje

17 czerwca 2016 r. odbyło się posie-
dzenie wyjazdowe Okręgowej Rady Le-
karskiej LIL. Obrady odbyły się w nowej 
siedzibie delegatury LIL w Białej Podla-
skiej, która znajduje się obecnie w wyre-
montowanym lokalu przy ul. Warszaw-
skiej 14 i dysponuje pomieszczeniem biu-
rowym oraz salą konferencyjną. Obra-
dy ORL prowadził przewodniczący De-
legatury LIL w Białej Podlaskiej, Jan F. 
Hałabuda.

Sprawozdanie z działalności delegatur 
składali przewodniczący.

Delegatura Lublin – prezes LIL Janusz 
Spustek poinformował, że zostało zawarte 
porozumienie Lubelskiej Izby Lekarskiej 
z ministrem zdrowia, w sprawie przekaza-
nia przez resort pieniędzy, należnych sa-
morządowi lekarskiemu, za realizację usta-
wowych obowiązków. Dzięki porozumie-
niu LIL zrzekła się roszczeń za lata 2007–
2015 oraz cofnęła pozew i apelację.

Delegatura Biała Podlaska – prowa-
dzono na bieżąco działalność statutową. 
W dniach 15–18 czerwca 2016 r. zor-
ganizowano wycieczkę dla 35 lekarzy 

na trasie Toruń – Gdańsk – Gdynia – 
Malbork. Natomiast w dniach 4–6 sierp-
nia 2016 r. odbyła się wycieczka na Bia-
łoruś, na trasie Brześć – Grodno – Kanał 
Augustowski. 11 maja 2016 r. w wieku 82 
lat zmarł dr Ryszard Nowicki, który pra-
cował w Poradni Chorób Wewnętrznych 
w Parczewie, a 22 maja 2016 r. w wie-
ku 81 lat zmarł dr Wacław Wróblewski, 

kierownik Poradni Medycyny Pracy 
w Białej Podlaskiej. Z powodu braku 
funduszy w NRL, nie udało się zrealizo-
wać wczasów dla lekarzy seniorów. 

Sprawozdanie z działalności komi-
sji problemowych ORL złożyli ich prze-
wodniczący.

Komisja ds. Seniorów – organizowa-
no wyjścia do kina oraz odwiedziny u le-
karzy 90-latków.

Komisja ds. Konkursów – desygno-
wano siedmiu przedstawicieli samorzą-
du lekarskiego do komisji konkurso-
wych w szpitalach w Hrubieszowie oraz 
MSWiA w Lublinie.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– obecnie trwają intensywne prace, pole-
gające na wpisywaniu polis OC do ksiąg 
rejestrowych lekarzy i lekarzy dentystów 
prowadzących działalność leczniczą. 

Komisja Stomatologiczna – LIL to je-
dyna izba, na terenie której istnieje sto-
matologia szkolna.

Komisja ds. Zmian Systemowych – 
odbyło się spotkanie z dr. Markiem Ko-
sem, przewodniczącym Komisji Zdrowia 
Sejmiku Wojewódzkiego.

Komisja Kultury – w czerwcu 2016 r. 
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Le-
karzy” otwarto wystawę prac Jacka Men-
dochy pt. „Rajd – nie tylko samocho-
dy”.

Komisja Rekreacji i Sportu – człon-
kowie OIL, wraz z rodzinami, zostali za-
proszeni na IX Mistrzostwa Izb Lekar-
skich w golfi e w Sobieniach Królewskich 
k. Otwocka. W programie przewidzia-
no również naukę gry w golfa dla dzieci 
i dorosłych. Natomiast w dniu 24 wrze-
śnia 2016 r. odbędzie się Pierwszy Pik-
nik Strzelecki w miejscowości Kębło k. 
Wąwolnicy. Zaplanowano zorganizowa-
nie 4–5 konkurencji strzeleckich. 

Okręgowa Rada Lekarska ustaliła, że 
posiedzenia ORL w II półroczu 2016 r. 
będą odbywały się w następujących ter-
minach: 7 września, 5 października, 9 li-
stopada, 7 grudnia. (jj)

Z obrad ORL – czerwiec 2016

reklam
a

• 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 sys-
temem 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 de-
zynfekcji powierzchni oraz rąk (ćwiczenia praktyczne z lampą UV)”,

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

• 13 II 2017 – lek. stom. Ewa Biegańska, biegły sądowy: „Błędy i problemy w lecze-
niu 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;  porówna-

nie dostępnych preparatów. Praktyczne wskazania wyboru produktów w róż-
nych przypadkach klinicznych”,

• 3 IV 2017 – prof. dr hab. Jerzy Sokołowski: „Cementy szkło-jonomerowe – nie-
doceniane 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 dzie-
dzinie chirurgii szczękowo-twarzowej: „Znieczulenia w gabinecie stomatologicz-
nym”,

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

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych 
Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego
Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, 

Al. Racławickie 12, o godzinie 10.30.

Wrzesień
• 23.09.2016 r.  Maszynowe mycie i dezynfekcja instrumentarium stomatologicznego. Bezpieczeństwo 

pracy w gabinecie stomatologicznym – najnowsze przepisy dotyczące higieny 
i sterylizacji.

Październik
• 15.10.2016 r. Trudny pacjent – praktyczny poradnik postępowania – szkolenie prawno-teoretyczne.
• 22.10.2016 r. Gdy pacjent zażąda odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd 

w sztuce lekarskiej.
Listopad

• 26.11.2016 r. Trudny pacjent – praktyczny poradnik postępowania – szkolenie prawno-teoretyczne.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie: 

www.oil.lublin.pl/kursy

Komisja Kształcenia Medycznego 
ORL w Lublinie 

zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów 
na kursy medyczne 

Komunikat 
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 następują-
cym zakresie:

miejsce zatrudnienia

miejsce zamieszkania

aktualny adres do korespondencji

– w terminie do 31 października 2016 r.

Aktualne dane są niezbędne do prawidło-
wego utworzenia rejonów wyborczych 
i właściwego poinformowania o tym le-
karzy.

Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej 
Maria Dura

Specjalistyczna Prywatna 
Klinika Stomatologiczna

w Janowie Lubelskim

zatrudni

lekarza stomatologa
Jesteśmy w pełni skomputeryzowaną 

placówką wyposażoną 
w ortopantomogram, radiowizjografi ę, 

kamery wewnątrzustne, 
laser, mikroskop, lupy etc.

Umożliwiamy ukierunkowanie swoich 
zainteresowań w poszczególnych 

dziedzinach stomatologii.

Zapewniamy komfortowe warunki pracy z asystą,
miłą rodzinną atmosferę, wysokie wynagrodzenie,

oraz
pełną listę pacjentów.

Kontakt: 

Tel. kom.: 606 634 394 po godzinie 18
e-mail: genesis-praca@wp.pl
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Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną ze strony luxmedlublin.pl zakładka Dla lekarza – Oferty pracy 
lub pocztą na adres: CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, tel.: 81 536 16 85

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych”.

LUBLIN

• Endokrynolog dziecięcy
• Psychiatra dziecięcy
• Neurolog dziecięcy
• Laryngolog do godz. 15-tej

• Lekarz rodzinny/pediatra – POZ

Poszukujemy lekarzy następujących 
specjalizacji:

Oczekiwania:

- tytuł specjalisty

- znajomość obsługi komputera

- otwartość na nowe rozwiązania

Oferujemy:

- pracę w prestiżowej i prężnie rozwijającej się fi rmie
- zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontraktu
- bardzo dobre warunki pracy na nowych urządzeniach
- możliwość negocjacji warunków współpracy

CHEŁM

• Alergolog
• Neurolog dziecięcy
• Lekarz medycyny pracy

ZAMOŚĆ

• Kardiolog
• Laryngolog
• Neurolog
• Hematolog
• Ginekolog
• Endokrynolog
• AlergologBIŁGORAJ

• Kardiolog
• Alergolog
• Lekarz medycyny pracy
• Pulmonolog
• Internista
• Ginekolog – połoznik

KRAŚNIK

• Gastrolog
• neurolog
• okulista
• Lekarz rodzinny/Pediatra 
– pełny wymiar czasu pracy, również POZ

• Lekarze innych specjalności

KRASNYSTAW

• Neurolog

W sumie na listę refundacyjną wpisa-
no 107 nowych produktów. Dla 265 pro-
duktów wprowadzono obniżki urzędo-
wych cen zbytu, a dla siedmiu ceny pro-
duktów wzrosną. Aż o 235,11 zł spadnie 
cena preparatu novo-helisen depot, sto-
sowanego do odczulania pacjentów cier-
piących na alergię na roztocza kurzu do-
mowego. Za 3 fi olki po 4,5 ml w opa-
kowaniu pacjenci zapłacą tylko 3,20 zł. 
W sposób istotny spadnie także dopłata 
do ceny roztworu do wstrzykiwania, sto-
sowanego w celu zwiększenia produk-
cji białych krwinek przez organizm. Po-
dawany on jest przy chemioterapii, prze-
szczepie szpiku kostnego, ciężkiej prze-
wlekłej neutropenii.

W ramach listy aptecznej refundacją 
objęto dwie nowe substancje czynne. Jed-
ną z nich jest incruse (Umechidini bromi-
dum) – we wskazaniach przewlekła ob-
turacyjna choroba płuc POChP, leczenie 
podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 
roku życia. Drugą jest nasometin (Mome-
tasonum) – preparat stosowany w alergo-
logii i otolaryngologii, do leczenia m.in. 
objawów alergicznych nieżytów nosa. Są 
też dwa odpowiedniki leków dotychczas 
stosowanych: urosocam – wykazujący 

właściwości żółciotwórcze oraz reseligo 
– stosowane w leczeniu raka piersi.

Najbardziej oczekiwane zmiany doty-
czą leków stosowanych w programach le-
kowych. Refundacją zostaną objęte dwa 
nowe leki dla chorych na stwardnienie roz-
siane: tecfi dera i plegridy. W programie 
„Leczenie czerniaka skóry lub błon ślu-
zowych” będą refundowane dwa prepara-
ty: keytruda i opdivo. W programie „Le-
czenie raka piersi” pacjentki będą mogły 
liczyć na zastosowanie substancji perje-
ta. Preperat gazyraro będzie refundowany 
w ramach programu „Leczenie ostrej bia-
łaczki limfocytowej obinutuzumabem”. 

Refundowany też będzie jeden z odpo-
wiedników leku już znajdującego się na 
liście – benepali. W ramach programów 
lekowych refundowane będą też substan-
cje stosowane m.in. w leczeniu chłonia-
ków złośliwych (MabThera) oraz pierwot-
nych niedoborów odporności u pacjentów 
dorosłych ( HyQvia).

Do katalogu chemioterapii dopisano 
substancję czynną erwinase – we wska-
zaniu ostra białaczka limfoblastyczna, jak 
również dwa odpowiedniki leków dotych-
czas stosowanych: mitoxantron accord 
oraz fl uderabine accord.

Jerzy Jakubowicz

Nowa lista refundacyjna – lipiec 2016 r.

Sprzedam w Lublinie 
przy ul. Zana 11a

nowe lokale na gabinety nowe lokale na gabinety 
i usługi medyczne i usługi medyczne 

Tel. 601 340 730Tel. 601 340 730

Z historią przez stulecia 

Albert Einstein – wielki uczony
Albert Einstein (1879-1955) to jeden 

z najwybitniejszych uczonych XX w. Był 
niemieckim fi zykiem i fi lozofem żydow-
skiego pochodzenia. W 1921 r. otrzymał 
Nagrodę Nobla z fi zyki, za wyjaśnienie 
zjawiska fotoelektrycznego. Z powodu 
pochodzenia, po dojściu Hitlera 
do władzy, musiał opuścić Niem-
cy. Opublikował ponad 300 prac 
naukowych. Dużo podróżował 
po świecie, posiadał w różnych 
okresach życia obywatelstwo kil-
ku krajów.

Życie osobiste miał dość skom-
plikowane. Był dwukrotnie żonaty, 
z pierwszą żoną miał trójkę dzieci: 
córkę Liserl, której los jest nieznany, sy-
nów: Hansa Alberta, uzdolnionego inży-
niera, który był później profesorem uni-
wersytetu w Berkeley (USA) oraz młod-
szego Edwarda, uzdolnionego muzycz-
nie, który chciał zostać psychiatrą, ale po 
ujawnieniu się ciężkiej schizofrenii, przez 
większą część życia przebywał w zakła-
dzie zamkniętym.

W swoim testamencie, napisanym 
w 1950 r., pięć lat przed śmiercią, Einste-
in przekazał prawa autorskie wszystkich 
swoich prac Uniwersytetowi Hebrajskie-
mu w Jerozolimie oraz prosił o przekazanie 

całego swojego archiwum Bibliotece Na-
rodowej przy tym uniwersytecie. Wśród 
dokumentów znalazła się odpowiedź 
uczonego, której udzielił on premierowi 
Izraela Ben Gurionowi, by został prezy-
dentem Izraela. Einstein odpowiedział – 

Po Albercie Einsteinie pozostało nie 
tylko wiele znakomitych prac naukowych, 
ale także dużo świetnych powiedzeń, któ-
re bardzo spopularyzowały jego osobę na 
świecie. Po użyciu broni atomowej w Hi-
roszimie i w Nagasaki uczony stwierdził: 
„Nie wiem, jaka broń będzie użyta w trze-
ciej wojnie światowej, ale w czwartej bę-
dą to maczugi i kamienie”.

Żona Einsteina, Elza, zapytana, czy ro-
zumie teorię względności, odpowiedzia-
ła: „Nie. Ale znam mojego męża i wiem, 
że można mu ufać”.

Uczony kiedyś wspominając młode la-
ta stwierdził: „Kiedy miałem 20 lat my-
ślałem tylko o kochaniu. Później już ko-
chałem tylko myśleć”. Ciekawe jest rów-
nież stwierdzenie: 

„Jeżeli zabałaganione biurko jest ozna-
ką zabałaganionego umysłu, to oznaką 
czego jest puste biurko?”.

Na jednym z wytwornych przyjęć, zna-
na i piękna aktorka, Marylin Monroe, za-
dała Einsteinowi pytanie: „Jak pan sądzi 
profesorze, czy nie powinniśmy razem 
spłodzić dziecka? Miałoby moją urodę, 
a pański rozum”. „Obawiam się droga 
pani – powiedział uczony – że mogłoby 
być odwrotnie”. 

Jerzy Jakubowicz

Niemal 2 tysiące miejsc czeka na studentów UM w Lublinie

Być lekarzem 

Wstępne wyniki tegorocznej rekruta-
cji na Uniwersytet Medyczny wskazują, 
że najwięcej kandydatów ubiegało się 
o przyjęcie na stomatologię (28 osób na 1 
miejsce). Na drugim miejscu – pod wzglę-
dem popularności – znalazł się kierunek 
lekarski (14 os. na 1 miejsce). 

Rekord! Uczelnia ma spory wybór, 
bo zarejestrowało się ponad 10 tysięcy 
osób chętnych do studiowania właśnie 
na tej uczelni.

O stacjonarne studia jednolite magi-
sterskie na kierunku lekarskim ubiegało 
się w tym roku 3763 kandydatów, na kie-
runek lekarsko-dentystyczny 2255 kandy-
datów, a na farmację 1080 kandydatów.

Jednak ostateczną liczbę studentów po-
znamy po zakończeniu rekrutacji. Według 
uchwały uczelnia zakończy ją dopiero 14 
października br. 

– Niewykluczone, że we wrześniu bę-
dą jeszcze pojedyncze wolne miejsca na 
zdrowiu publicznym. Dość powiedzieć, 
że Uniwersytet Medyczny jest jedyną lu-
belską uczelnią, która w ostatnim pięcio-
leciu nie zlikwidowała żadnego kierunku 
studiów. Niż demografi czny nam niestrasz-
ny, jak dotychczas omija szerokim łukiem 
akademicką medycynę, stomatologię, far-
mację, pielęgniarstwo i kierunki pokrew-
ne. Tegoroczną nowością są studia drugie-
go stopnia (magisterskie) dla absolwentów 
licencjatu z dietetyki. Chętnych nie braku-
je – informuje rzecznik Uniwersytetu Me-
dycznego Włodzimierz Matysiak.

Na uczelni od 20 lat działają też studia 
anglojęzyczne, które wciąż przyciągają 
wielu chętnych. Z początkiem paździer-
nika dowiemy się ilu przybyszów z Euro-
py, Ameryki i Azji zechce studiować me-
dycynę i stomatologię w lubelskim UM. 
Dziś najliczniejsze grupy studentów an-
glojęzycznych to Tajwańczycy, Amery-
kanie i Skandynawowie.

W roku akademickim 2016/2017 Uni-
wersytet Medyczny przygotował (bez an-
glojęzycznych):

• 630 miejsc (stacjonarne studia 
I stopnia),

• 566 miejsc (stacjonarne studia 
jm),

• 145 miejsc (niestacjonarne studia 
jm),

• 405 miejsc (stacjonarne studia II 
stopnia),

• 170 miejsc (niestacjonarne studia 
II stopnia).

• Ogółem – 1916 miejsc.
aa

„Nie dorosłem do tego zaszczytu”. W Bi-
bliotece Narodowej w Jerozolimie zacho-
wał się też krótki list 9-letniej dziewczyn-
ki z Bostonu. „Gdy będzie pan u fryzje-
ra, to proszę, aby pana dobrze ostrzygł, 
bo obecna fryzura jest bardzo nieładna”. 
Czytając jedną z biografi i uczonego zna-
lazłem wyjaśnienie dlaczego miał tak nie-
sforną szopę włosów. Einstein bardzo nie 
lubił chodzić do fryzjera, dlatego strzy-
gła go żona, która miała znaczną wadę 
wzroku, a nosiła tylko lorgnon. Z tego 
powodu strzygła jego włosy i wąsy wła-
ściwie na ślepo.

reklam
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Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza 
nowe zasady pobierania numerów recept na 
leki refundowane na podstawie wniosku w po-
staci papierowej oraz w postaci elektronicz-
nej, przekazywanego do właściwego oddzia-
łu funduszu za pośrednictwem Portalu Perso-
nelu i Portalu Personelu-SNRL.

Szczegółowe informacje są dostępne 
na stronie: 
www.nfz-lublin.pl/komunikat/2674

Zaleca się jak najszybsze przekazanie wnio-
sków w postaci papierowej i elektronicznej, 
gdyż z dniem 1 stycznia 2017 r., w sytuacji 
nieprzekazania tego wniosku, uprawnienia 

do pobierania numerów recept automatycz-
nie wygasną. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
zmiana, że od początku sierpnia br. osoby 
uprawnione do wystawiania recept pro aucto-
re i pro familiae, mogą uzyskać uprawnienia do 
pobierania numerów recept na leki refundowa-
ne na podstawie wniosku w postaci papiero-
wej, bezpośrednio w oddziale funduszu.

W szczególnych przypadkach dopuszcza 
się nadawanie numerów recept tym osobom 
przez dyrektora oddziału funduszu, z wykorzy-
staniem systemu informatycznego oddziału 
funduszu w miejscu wskazanym przez dyrek-
tora oddziału NFZ.

Komunikat NFZ

zaprasza na kursy w Lublinie

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

WKTiR – zyskaj nowe możliwości

Inspektor Ochrony Radiologicznej 
24, 25.09.2016 i 01.10.2016, egzamin 02.10.2016

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie

LST
• 15.10.2016, egzamin 23.10.2016
• 03.12.2016, egzamin 11.12.2016

LR, LRZ, LRT, FT
• 15, 16, 22.10.2016, egzamin 23.10.2016
• 03, 04, 10.12.2016, egzamin 11.12.2016

Ochrona radiologiczna pacjenta 

Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4
www.wktir.pl

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

Wnioski w formie papierowej proszę składać
• w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

w godzinach otwarcia: 8.00–16.00 (poniedziałek – piątek)
20-137 Lublin, ul. Marii Koryznowej 2D, pok. 42, tel. 81 53-10-509,  81 53-10-684 
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16 – kancelaria 
oraz 

• w Delegaturach:
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 C; tel. 83 344-93-06 
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, tel. 82 56-22-242 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3, tel. 84 67-76-423. 

– Zakład Radiologii Lekarskiej SP 
PSK-4 prowadzi w bardzo szerokim za-
kresie diagnostykę przy pomocy tomo-
grafi i komputerowej, ultrasonografi i 
i radiologii konwencjonalnej. Jesteśmy 
od lat w czołówce krajowej, a obecnie 
jesteśmy też jedynym szpitalem w Pol-
sce, gdzie pracują trzy pełnoprofi lowe 
tomografy, co umożliwia nam, zwłasz-
cza w warunkach SOR-u, pracę przez 
24 godz. Wykonujemy około 130 badań 
tomografi cznych dziennie, ale potrzeby 
pacjentów są większe, dlatego i u nas są 
kolejki – mówi prof. Elżbieta Czekaj-
ska-Chehab z Zakładu Radiologii Le-
karskiej UM w Lublinie. 

Zakład już od 2002 roku wykonuje ba-
dania tomografi czne serca, jednak praw-
dziwa rewolucja nastąpiła w 2015 r., kie-
dy został kupiony i zainstalowany nowy 
tomograf Revolution 256. To pierwszy 
aparat tej klasy zainstalowany w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Przy jednym ob-
rocie lampy w 0,35 s można wykonać ska-
ning długości 16 cm, czyli całego serca. 
Zakład stosuje u wszystkich pacjentów, 
skierowanych na badanie serca, opcję, 
w której w ciągu około 1 s uzyskuje się 
obraz serca w ruchu z pełną funkcją skur-
czu i rozkurczu, a pacjent nie ma proble-
mu z tak krótkim zatrzymaniem oddechu. 
W ten sposób w każdym badaniu uzyskuje 
się bardzo dobry technicznie obraz, przy 
dużo mniejszej dawce promieniowania 
i w znacznie krótszym czasie.

– Badania TK serca, dotychczas obcią-
żone były dużą dawką promieniowania, 
co było szczególnie niekorzystne u osób 
młodych. W przeciwieństwie do lekarzy 
z innych województw, nasi kardiolodzy 
bardzo szybko przekonali się do tomogra-
fi i serca i od początku współpraca z ni-
mi układa się bardzo dobrze, a stosowa-
ne metody diagnostycznie wzajemnie się 
uzupełniają – podkreśla prof. Czekajska-
Chehab. – Obecnie wykonujemy około 
40 tomografi i serca tygodniowo i myśli-
my o dalszym zwiększaniu tej liczby, bo 
zapotrzebowanie jest ogromne, a oczeki-
wanie na badanie ambulatoryjne wynosi, 
niestety, do 5 miesięcy. Związane to jest 
z jeszcze zbyt małą liczbą radiologów, 

którzy chcieliby poświęcić się bardzo 
trudnej i czasochłonnej diagnostyce TK 
serca. Skaning serca co prawda trwa za-
ledwie sekundę, ale opis – interpretacja 
badania 30–40 min. 

Do badania TK serca nadają się osoby, 
które mają niezbyt wysokie ryzyko cho-
roby wieńcowej oraz stosunkowo młod-
sze, w wieku 50–65 lat, zwłaszcza kobie-
ty z dodatnią próbą wysiłkową. Dla tych 
osób wykluczenie zwężenia tętnic wień-
cowych jest bardzo ważne, bo nie muszą 
mieć wykonywanej inwazyjnej korona-
rografi i. Wykonane w lubelskim ośrodku 
badania u kobiet, które trafi ły z podejrze-
niem choroby wieńcowej na badanie TK 
serca wykazały, że tylko 15 proc. z nich 
wymagało późniejszej koronarografii, 
czyli aż u 85 proc. tych pacjentek to ba-
danie byłoby zbędne. Największą zaletą 
tomografi i komputerowej jest możliwość 
bardzo wiarygodnego wykluczania istot-
nych zwężeń tętnic wieńcowych. Czasa-
mi jest problem przy rozpoznaniu, czy 
zwężenie światła wynosi 60 proc. czy 70 
proc., najczęściej jest to związane z dużą 
ilością zwapnień miażdżycowych w na-
czyniach, które bardzo utrudniają ocenę. 
Badanie TK serca jest także szczególnie 
cenne przy by-passach, bo dożylne poda-
nie kontrastu pozwala na łatwe uwidocz-
nienie wszystkich pomostów i szybką oce-
nę ich drożności, tomografi a wyjaśnia tak-
że wiele wątpliwości diagnostycznych po-
wstałych przy echokardiografi i. Z punk-
tu widzenia pacjenta trzeba poświęcić na 
TK serca ok. 2–3 godzin (łącznie z przy-
gotowaniem do badania 
i obserwacją po podaniu 

Przylepy i prof. Elżbiety Czekajskiej-
Chehab jest stworzenie Ośrodka Dia-
gnostyki Serca, który byłby powiązany 
z innymi szpitalami siecią informatycz-
ną, dzięki której można by kwalifi kować 
pacjentów do odpowiedniej diagnosty-
ki obrazowej, przesyłać badania, prze-
prowadzać konsultacje teleradiologicz-
ne. W SPSK-4 mamy obecnie już prawie 
wszystko, aby stworzyć taki interdyscy-
plinarny ośrodek – pracują radiolodzy, 
kardiolodzy i medycy nuklearni o naj-
wyższych kwalifi kacjach, można korzy-
stać całodobowo z trzech wysokiej klasy 
tomografów, dwóch angiografów do ko-
ronarografi i, sali hybrydowej, kilku naj-
wyższej klasy aparatów do echokardio-
grafi i. Mamy w części nuklearnej skane-
ry PET-CT i SPECT-CT z opcją do bada-
nia serca. Oba te aparaty zawierają w swo-
jej konstrukcji tomografy, przystosowane 
do wykonania każdego typu badania. Nie 
lubimy się chwalić, ale można przyznać, 
że w Polsce nikt nie ma takich możliwo-
ści jak SPSK-4. Do pełni szczęścia bra-
kuje nam jeszcze rezonansu magnetycz-
nego, który byłby przeznaczony głównie 
do badań układu sercowo-naczyniowe-
go. Aparat ten musi mieć specjalne kosz-
towne oprogramowanie i cewki do bada-
nia serca i naczyń, specjalny system mo-
nitorujący pacjenta, defi brylator, dodat-
kowy stół odczepiany, oraz dysponować 
pełną obsadą specjalistów. Należy zaku-
pić i stworzyć system serwerów i łączy 
o dużej pojemności, także dla innych, 
połączonych w sieć, szpitali wojewódz-
twa, a co najważniejsze, wszystko to mu-
si być zlokalizowane w sąsiedztwie kar-
diologii i pełnić 24-godzinny dyżur. Dla-
tego koszt stworzenia i utrzymania takie-
go ośrodka jest duży (18 mln zł). Badania 
MR mogą uzupełnić możliwości diagno-
styczne lub zastąpić TK w wielu wska-
zaniach kardiologicznych, co jest szcze-
gólnie ważne przy wykonywaniu badań 
u dzieci, w przypadku podejrzenia zapa-
lenia mięśnia serca, kardiomiopatii, wro-
dzonych wad serca, w sarkoidozie czy 
amyloidozie serca. Należy podkreślić, że 
w standardach europejskich jest wymóg, 
aby prawie przed każdą operacją pomo-
stowania naczyń wieńcowych był wyko-
nany rezonans magnetyczny serca.

Uniwersytet Medyczny od 2 lat ma zło-
żony wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego, który przeszedł różne etapy kwa-
lifi kacji i obecnie czekamy niecierpliwie, 
ale i z nadzieją, na pozytywny efekt sta-
rań, który „zespół pasjonatów diagnosty-
ki serca z SPSK-4” wykorzysta na pew-
no z pożytkiem dla pacjentów z nasze-
go regionu.

Jerzy Jakubowicz

Serce u radiologa

Prof. E. Czekajska-Chehab z dumą 
podkreśla, że w zakładzie pracuje zespół 
radiologów – pasjonatów, którzy zajmu-
ją się tomografi ą komputerową serca, nie 
zaniedbując pozostałych działów diagno-
styki radiologicznej, w tym bardzo cięż-
kich w SPSK-4 dyżurów. Do tego ze-
społu należą Elżbieta Siek, Piotr Adam-
czyk, a wkrótce do nich dołączą Seba-
stian Uhlig, Piotr Przybylski i Magda Za-
kościelna. – Ci młodzi lekarze osiągnęli 
tak wysoki poziom opisów badań serca, 

Prof. Elżbieta Czekajska-Chehab pochodzi z rodziny o dużych tradycjach medycznych. Matka 
– prof. Teresa Widomska-Czekajska to wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii UM w Lublinie, 
a także konsultant wojewódzki ds. kardiologii. Ojciec Zbigniew Czekajski, niestety, już nieży-
jący był st. asystentem Zakładu Chemii Nieorganicznej AM w Lublinie. W 1952 r. byłem jego 
studentem i zapamiętałem go jako niezwykle życzliwego asystenta, obdarzonego dużą wie-
dzą, co dla nas „pierwszaków” było niezwykle ważne. Mąż prof. Elżbiety Czekajskiej-Chehab, 
dr Hassan Chehab pochodzi z rodu znanego w historii Libanu, jest lekarzem dentystą i pracu-
je w Lublinie. Z trójki ich dzieci: Milena jest dziennikarką, Marita – posiada dwa dyplomy UM 
w Lublinie – jest magistrem farmacji i lekarzem medycyny, a Piotr inżynierem w fabryce Jagu-
ara, w Anglii. Pomimo swoich rozlicznych zajęć, prof. Elżbieta jest długoletnim, bardzo zaan-
gażowanym działaczem samorządu lekarskiego i obecnie już drugą kadencję jest członkiem 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Zakład Radiologii Lekarskiej SPSK-4 ma już swoją ponad 50-letnią historię 
i w sztafecie pokoleń kierowali nim m.in. tak wybitni lekarze naukowcy jak 
prof. Witold Zawadowski – pionier radiologii polskiej, prof. Ludwik Smajkie-
wicz, czy obecnie prof. Andrzej Drop, który jednocześnie już drugą kaden-
cję jest rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na pewnym etapie 
z radiologii wydzieliła się radiologia zabiegowa, która należy do najlepszych 
w Polsce, a kieruje nią obecnie prof. Małgorzata Szczerbo- Trojanowska

że reprezentują klasę światową. Są oni 
moją dumą, może większą niż znakomi-
ta aparatura, którą posiadamy. Aparaturę 
można kupić, jeżeli się ma fundusze, ale 
takich perfekcyjnych fachowców trze-
ba zachęcić, wyszkolić w ciągu wielu lat 
nauki, wymagającej wielkiej pracy i wy-
rzeczeń. Mam nadzieję, że kolejne oso-
by będą dołączać do tej grupy – dodaje 
prof. Czekajska-Chehab.

środka kontrastowego), 
ale w porównaniu z ba-
daniami inwazyjnymi, wymagającymi ho-
spitalizacji to żaden problem. 

Poza kardiologami, na badanie TK ser-
ca może skierować pacjenta każdy spe-
cjalista: reumatolog, pulmonolog, in-
ternista itd. – Dzięki doskonałej apara-
turze możemy, poza sercem, zbadać ca-
łą klatkę piersiową, wykryć zatorowość 
płucną, ocenić dodatkowo jamę brzusz-
ną lub naczynia żylne. Obecnie w Zakła-
dzie Radiologii SPSK-4 wykonuje się 
do 2000 badań TK serca rocznie, co wy-
suwa nasz ośrodek na pierwsze miejsce 
w Polsce wśród pełnoprofi lowych zakła-
dów radiologii. Badania serca wykonywa-
ne są także w szpitalu przy al. Kraśnic-
kiej, w SPSK-1 i w Zamościu – wyjaśnia 
prof. Czekajska-Chehab 

Marzeniem rektora UM prof. Andrze-
ja Dropa, dyrektora SPSK-4 dr. Mariana 
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Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Dorzucili 62 mln zł na leczenie
O 62 mln zł został zwiększony plan fi nansowy lubelskie-go oddziału NFZ. Ponad połowa tej kwoty jest przeznaczo-na na leczenie szpitalne (37,5 mln zł); 8,7 mln zł – to pie-niądze na POZ. 

Zapraszamy na wernisaż!
W sobotę, 24 września br., odbędzie się wernisaż wystawy 

malarstwa dr Izabelli Edeńskiej pt.: „Kwiaty i pejzaże – moje 

impresje”. Zapraszamy do Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 

„U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, na godz. 12.00.

Auta w locie
Wernisaż wystawy fotografii chirurga onkologa Jac-ka Mendochy pt. „Rajd – nie tylko samochody” odbył się w upalną sobotę, 25 czerwca br., w Galerii Sztuki Niepro-fesjonalnej „U Lekarzy”. O autorze zdjęć piszemy w cyklu Lekarz z pasją na str. 17.

W Kraśniku wylądują
Szpital w Kraśniku jeszcze tej jesieni będzie miał wła-

sne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Prace budow-

lane rozpoczną się w październiku. Lądowisko będzie mie-

ścić się na osiedlu Piaski przy al. Tysiąclecia. Inwestycja to 

koszt 860 tys. zł.

Szpital jak w domu
Pierwszy w Polsce Domowy Szpital – placówka świadczą-

ca opiekę długoterminową i hospicyjną – powstaje w Białej 
Podlaskiej przy tutejszym Szpitalu Wojewódzkim. 

Jak do Częstochowy, 

to z lekarzem

Mirosław Gózd, ortopeda z oddziału ortopedyczno-ura-

zowego z WSSz im. Wyszyńskiego w Lublinie już po raz 

ósmy towarzyszył lubelskim pielgrzymom w ich drodze na 

Jasną Górę. Jego pomoc docenili wszyscy ci, którym ura-

zy, otarcia i pęcherze na stopach boleśnie utrudniały wę-

drówkę. W zespole medycznym był także Ryszard Iwanic-

ki... weterynarz.

Aby dzieci rosły
W szpitalu w Świdniku obchodzono Światowy Dzień Kar-mienia Piersią. W 1990 roku UNICEF ustanowił Między-narodowy Tydzień Karmienia Piersią, który rozpoczyna się 1 sierpnia. Już podczas drugich obchodów tego święta swo-je zaangażowanie wykazało ponad 120 państw.

Roztańczyli – rozbawili
W czasie tegorocznych Międzynarodowych Spotkań 

Folklorystycznych, które jak zwykle odbywały się w waka-
cje w Lublinie, członkowie licznych zespołów prezentowa-
li swoje programy dzieciom – pacjentom Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego.

Moda u dzieci w szpitalu

Fundacja Spełnionych Marzeń zorganizowała w siedzibie 

lubelskiej fi lharmonii specjalny pokaz mody Dzieci – dzie-

ciom. Pokaz był przeznaczony dla pacjentów oddziału hema-

tologii, onkologii i transplantologii szpitala przy ul. Chodźki 

w Lublinie. Uczestniczyli w nim mali pacjenci, którzy po-

konali raka. Na wybiegu towarzyszyli im m.in. Joanna Ra-

cewicz i Szymon Majewski.

Nie tylko modlitwa
Kilkanaście tysięcy osób z wielu krajów świata wzięło udział w Eucharystii na największym lubelskim stadionie – Arenie Lublin. Msza została odprawiona z okazji Świa-towych Dni Młodzieży. Młodzi ludzie nie tylko się modli-li, wielu z nich wzięło udział w zorganizowanej na stadio-nie akcji krwiodawstwa.

Dla seniorów
W czerwcu odbyły się Lubelskie Dni Seniora. Impreza była 

bardzo bogata w różne wydarzenia kulturalne, ale nie tylko. 
Uczestnicy mogli skorzystać z badań m.in. słuchu.W Lublinie co czwarta osoba jest wieku powyżej 60 lat. 

Konsultanci powołani
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył akty po-

wołania konsultantom wojewódzkim: w dziedzinie kardiolo-

gii dziecięcej – dr n. med. Ewie Stążce-Gregosiewicz i mi-

krobiologii lekarskiej – dr hab. n. med. Alinie Olender. Obie 

panie zostały powołane po raz pierwszy, na 5-letnią kaden-

cję. Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniar-

stwa chirurgicznego i operacyjnego został dr n. med. Tade-

usz Paweł Wasilewski.
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300 mln zł na rozbudowę
Prawie dwa lata (20 miesięcy) będą trwały prace budowlane 

związane z pierwszym etapem, zaplanowanej na wiele lat, prze-
budowy i rozbudowy szpitala klinicznego przy ul. Staszica. Na 
prawdziwy fi nał poczekamy aż do 2022 roku.

Pierwsze prace – u zbiegu ulicy 3 Maja i ul. Radziwiłłowskiej 
wykonuje fi rma Strabag, która w lipcu br. podpisała umowę na 
prace budowlane dotyczącą realizacji pierwszego etapu projektu: 
„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

Szpital przy ul. Staszica

Na placu, gdzie od sierpnia br. trwają intensywne roboty ziem-
ne, powstanie obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni ponad 
4.000 mkw. Będą się w nim mieściły między innymi Zakłady Ra-
dioterapii i Chemioterapii. Także – jak zapowiada inwestor – dwie 
pracownie akceleratorów liniowych 15meV, pracownia tomogra-
fu komputerowego oraz pracownia mammografi i i brachyterapii 
śródoperacyjnej. W nowoczesnym budynku ma mieścić się także 
zaplecze dydaktyczne dla studentów i poradnie specjalistyczne. 
Na czas budowy poradnie dermatologiczne, które funkcjonowa-
ły w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej, zostały przeniesione do 
Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza. 

Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe 
budynki znajdujące się na wymienionej działce. Zmiany te umoż-
liwią leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie 
z najlepszymi standardami, będą również gwarantowały kształ-
cenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Jednak największa część zaplanowanej z niebywałym rozma-
chem inwestycji to przebudowa i rozbudowa obiektów znajdują-
cych się przy ulicy Staszica. Ruszy zaraz po zrealizowaniu budo-
wy u zbiegu Radziwiłłowskiej i 3 Maja. Wtedy to rozpocznie się 
rozbudowa szpitala od strony północno-wschodniej. Do nowych 
obiektów, które zostaną dobudowane do zespołu klinik przy ul. 
Staszica, zostaną przeniesione jednostki zabiegowe, które obec-
nie mieszczą się w obiektach po dawnym klasztorze.

Szpital będzie miał także własne lądowisko dla helikopterów 
ratunkowych (od strony al. Solidarności), a Klinika Chorób Zakaź-
nych zostanie dostosowana do leczenia osób podejrzanych o za-
rażenie wirusem Ebola. Zostaną też powiększone obiekty Klini-
ki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Staszica. To 
ważne, szczególnie dla pacjentów którzy korzystają z chemiote-
rapii w ramach pobytów dziennych i jednodniowych. Plan zakła-
da także utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Modernizacja i rozbudowa najstarszego lubelskiego szpitala – 
przy ul. Staszica działa od ponad 170 lat – będzie kosztować po-
nad 300 mln zł, które na tę inwestycję przyznała jesienią ubiegłe-
go roku Rada Ministrów. aa

Przekażmy okulary dla Afryki 
„Okulary dla Afryki”, to akcja, którą organizuje Klini-

ka OKULUS i dr Iwona Filipecka, ambasadorka fundacji 
Dzieci AFRYKI a także pomysłodawczyni zbiórki oraz 
akcji „Okuliści dla Afryki”. Każdy może się do niej przy-
łączyć. Wystarczy przekazać niepotrzebne już nam oku-
lary – także a nawet przede wszystkim, okulary przeciw-
słoneczne.

Lekarze zawiozą je do Afryki. Jednym z nich jest okuli-
sta Dariusz Tuleja, który w listopadzie wyrusza już po raz 
kolejny z misją humanitarną tym razem do Ghany.

– Zbieramy używane okulary w plusach i minusach, ale 
bez cylindrów. Okulary powinny być w dobrym stanie, tzn. 
mieć wszystkie elementy opraw nieuszkodzone, a szkła nie 
mogą być porysowane w centrum. Koniecznie powinny być 
wyczyszczone (w Afryce nie ma wody!). Każde okulary 
wkładamy do małego (najtańszego) woreczka foliowego 
razem z małą kartką, na której napisane są moce OP, OL. 
Woreczki nie mogą być zawiązane. W trakcie misji nie ma 
czasu na ich odwiązywanie przy 100 osobach czekających 
w kolejce do badania, a nie chcemy ich rozrywać. Te wo-
reczki są cennym dodatkiem dla ludzi w Afryce, którzy ni-
gdy nie mieli okularów i jest to dla nich przedmiot bardzo 
cenny – informują okuliści.

Więcej informacji tutaj: 
http://okuliscidlaafryki.pl/o-zbiorce/ 

– m.in. adresy, pod które można wysyłać okulary. 
opr. aa 

Klaster rośnie w siłę
Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycz-

nych i Prozdrowotnych (uczestniczy w nim już ponad 100 
podmiotów z naszego regionu), którego koordynatorami są 
miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał 
prawo do posługiwania 
się odznaką „Cluster 
Management Excellen-
ce Label Bronze – Stri-
ving for Cluster Excel-
lence”. Po przeprowa-
dzeniu oceny zarządzania klastrem, zgodnie z metodo-
logią ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) 
przez upoważniony do przeprowadzenia oceny podmiot 
VDI/VDE Innovation+ Technik GmbH z siedzibą w Ber-
linie. Klaster Lubelska Medycyna otrzymał prawo do po-
sługiwania się przyznanym certyfi katem i odznaką w ce-
lach marketingowych przez okres dwóch lat. aa

• Najpierw był aparat fotografi czny, 
czy samochód?

– Najpierw był rajd samochodowy! 
Miałem zaledwie kilka lat, kiedy po raz 
pierwszy zobaczyłem rozpędzone samo-
chody i poczułem siłę emocji, jakie wy-
zwala podziwianie tych zmagań. Ten 
pierwszy rajd oglądałem siedząc na ra-
mionach mojego kuzyna, który zabrał 
mnie na imprezę formatu europejskiego 
– Międzynarodowy Samochodowy Rajd 
Polski. Tak się złożyło, że trasa rajdu prze-
biegała w pobliżu Rabki, gdzie co roku 
spędzałem wakacje. Prawdziwe sporto-
we monstra na tle warszaw, moskwiczy 
i wartburgów – powiew Zachodu w sza-
rych czasach socjalizmu. Nie muszę chyba 
tłumaczyć, jakie to było przeżycie!

• Trochę czasu od tego dnia minęło?
– Jeśli powiem, że od 50 lat pasjonuję 

się rajdami samochodowymi to nie będzie 
w tym przesady. Ten pierwszy raz spra-
wił, że do dziś z nieprzemijającym en-
tuzjazmem śledzę rajdy samochodowe 
nie tylko te, które odbywają się w Pol-
sce ale także na świecie. Do najtrudniej-
szych tras rajdowych, które widziałem, 
zaliczyłbym trasy w Finlandii (szutro-
we drogi, po których pędzą auta wzbija-
jąc kamienny wir), na Korsyce – górzysta 
trudna trasa i w Anglii, dokładnie w błot-
nistych lasach Walii. Od razu uprzedzę 
pytanie i powiem, że nie byłem nigdy na 
rajdzie w Monte Carlo. 

• Od lat z zapałem fotografuje Pan sa-
mochody „w locie”. Nigdy nie kusiło, aby 
samemu usiąść za kierownicą i zmierzyć 
się w zawodach?

– Nie mogę kategorycznie zaprze-
czyć, pewnie kusiło, ale nigdy nie uczest-
niczyłem jako zawodnik w żadnym raj-
dzie samochodowym, nawet w amator-
skim. Chyba od początku pisane mi było 
bycie kibicem, czyli kimś, kto jak kiedyś 
powiedział Daniel Passent: „w zawodni-
kach widzi tego, kim sam chciałby być, 
ale wie, że nie będzie”. 

• Kibicowanie z aparatem fotogra-
fi cznym to…?

– To przede wszystkim ogromne emocje, 
które wynikają z polowania na najbardziej 

efektowny kadr. Taki, w którym na zdję-
ciu zostanie uchwycony pęd i prędkość 
auta, jego sylwetka w dynamicznej, cza-
sem będącej na granicy akrobacji, ewo-
lucji. Cóż bowiem piękniejszego od roz-
pędzonego samochodu, który bierze za-
kręt na przykład tylko na dwóch kołach 

w zakazanych dla publiczności miejscach 
i fotografować. 

• O ile wiem, nieraz się ta Pana obec-
ność w tych miejscach przydała?

– To prawda. Były sytuacje, kiedy za-
miast fotografować musiałem ratować lu-
dzi: członków załogi rajdowej (na szczę-
ście nigdy wypadki, przy których byłem, 
nie zakończyły się śmiercią kierowcy czy 
pilota). Co innego wypadki jeżdżących na 
oglądanie rajdu, lub stojących w niedo-
zwolonych miejscach kibiców. Tu, nie-
stety, zdarzały się reanimacje i dramaty, 
kiedy ludzie umierali. Dlatego odkąd za-
bieram na rajdy syna, nie pozwalam mu 
nigdy przekraczać wyznaczonych przez 
organizatorów stref bezpieczeństwa. 

• Lekarz chirurg, który fotografuje 
rajdy samochodowe. Wybierając zawód 
nie miał Pan rozterek, dylematów, że mo-
że wybrać np. politechnikę?

– Takich dylematów nie miałem. Mój 
ojciec był chirurgiem, pochodził spod 
Lwowa. Nigdy nie zmuszał mnie do zo-
stania lekarzem, ale wiele razy zabierał 
mnie na salę, gdzie operował. Pokazywał, 
jak wygląda jego praca, co to znaczy stać 
kilka godzin przy stole operacyjnym. Bez 
upiększania i owijania w bawełnę. Myślę, 
że może nawet chciał mnie w ten sposób 
zniechęcić? W każdym razie od początku 
wiedziałem, że chcę być lekarzem i ko-
niecznie chirurgiem. Nigdy tego nie żało-
wałem i gdybym mógł wybierać jeszcze 
raz, na pewno wybrałbym medycynę. 

• Fotografowania też Pana nauczył 
ojciec?

– Tata robił zdjęcia i to lubił. W czasie 
wojny z tego się utrzymywał. Siłą rzeczy 
więc zaraził mnie i tym bakcylem. Za-
cząłem fotografować mając około 10 lat. 
Pierwsze czarno-białe zdjęcia samocho-
dów rajdowych wykonywałem aparatem 
Druh, potem był radziecki KIEV, analo-
gowy YASHICA a teraz to cyfrowa lu-
strzanka. Z rajdu przywożę bardzo du-
żo zdjęć, to zwykle kilkaset ujęć. Ich se-
lekcja a potem segregowanie, obrabia-
nie, opisywanie itd. to nie ukrywam fa-
scynujące zajęcie. Oddaję się mu z wiel-
ką przyjemnością, równą tej, z jaką po-
luję na kadry w czasie rajdów.

Cieszę się, że w czerwcu kilkadzie-
siąt moich rajdowych zdjęć mogłem po 
raz pierwszy w życiu pokazać szerokiej 
publiczności, dzięki wystawie zorganizo-
wanej w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy” w LIL. 

Lekarz z pasją

Złapać samochód „w locie”
Z Jackiem Mendochą, 

specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej z Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej, pasjonatem i fotografem rajdów samochodowych, 

rozmawia Anna Augustowska

wzbijając przy tym fontanny wody, bło-
ta i kamieni? No i ta adrenalina, kiedy 
w 2–3 sekundy trzeba złapać kadr i rów-
nie szybko uciec na pobocze! A potem 
po lokalnych, krętych i wąskich drogach 
„dogonić” czołówkę rajdu i robić następ-
ne zdjęcia.

• Trzeba mieć chyba na to swoje spo-
soby?

– Oczywiście pomaga doświadczenie. 
Dzisiaj już wiem, gdzie się ustawić, aby 
na taki kadr zapolować, pomaga też do-
bry sprzęt, ale też wiele zależy od wła-
snego sprytu i szczęścia, które jest tu nie-
odzowne. Nie jestem akredytowanym fo-
toreporterem, który może zajmować naj-
lepsze miejsce do łapania ciekawych ujęć. 
Jednak lata wiernego kibicowania, zna-
jomość chyba wszystkich polskich kie-
rowców rajdowych od Sobiesława Za-
sady (mam jego osobisty wpis dla mnie) 
przez Mariana Bublewicza, Janusza Ku-
liga, Krzysztofa Hołowczyca po Kajeta-
na Kajetanowicza sprawiły, że organizato-
rzy pozwalają mi ustawiać się z aparatem 
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Inspiracje mile widziane
Komisja Rekreacji i Sportu prosi o przysyłanie uwag i pomysłów na imprezy sportowe i rekreacyjne oraz inne aktywno-

ści, które moglibyśmy organizować lub współfi nansować ze środków samorządu. Czekamy pod adresem mailowym komi-
sja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl 

Komisja Rekreacji i Sportu

W dniach 25–26 czerwca 2016 r. na kortach klubu Budowla-
nych w Lublinie rozegrano turniej tenisa ziemnego dla lekarzy 
pod patronatem Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zorganizowano za-
jęcia z nauki tenisa ziemnego dla początkujących. Ze względu 
na czerwcowe upały, nie wszystkie konkurencje udało się roze-
grać. Wyniki – panie: 1. Joanna Szafranek, 2. Jadwiga Ładziak-
Tęcza, 3. Małgorzata Dec; panowie – kategoria open: 1. Bartło-
miej Gniedziejko, 2. Łukasz Wiśniewski, 3. Łukasz Szymczak; 
kategoria +45: 1. Mariusz Cios, 2. Andrzej Semczuk, 3. Krzysz-
tof Stadnik; kategoria +65: 1. Marek Ogrodnik, 2. Edward Wo-
liński; kategoria debel panów: 1. Andrzej Semczuk/Krzysztof 
Stadnik, 2. Remigiusz Ficek/Tomasz Sidor. Naczelnym sędzią 
turnieju był Ryszard Śliwiński. W imieniu Komitetu Organiza-
cyjnego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom turnie-
ju oraz licznie przybyłym gościom. 

Komitet Organizacyjny Turnieju – Mariusz Cios, Krzysztof 
Michałowski, Andrzej Semczuk, Joanna Szafranek. 

Potrafią uderzać!
W dniach 25–26 czerwca odbyły się IX Mistrzostwa Polski 

Izb Lekarskich w golfi e. W pierwszym dniu, na pięknie położo-
nym w starorzeczu Wisły polu golfowym w Sobieniach Królew-
skich koło Otwocka było niezwykle gorąco – w sobotę tempe-
ratura w czasie gry dochodziła do 34 stopni w cieniu! Na szczę-
ście wiał wiatr i wszyscy uczestnicy pomimo tropikalnego upa-
łu ukończyli zawody. Burza pojawiła się na koniec turnieju, ale 
ostatecznie minęła pole golfowe. Po turnieju zdążyliśmy nawet 
kibicować naszej drużynie piłkarzy – obejrzeć mecz ze Szwaj-
carią, dogrywkę i rzuty karne. Brawo Polacy!!!

A oto kolejność pierwszej dziesiątki lekarzy grających 
w głównym turnieju IX Mistrzostw Izb Lekarskich:

1. Piotr Otrocki (wygrał też klasyfi kację „open” i obronił ty-
tuł – gratulacje!) – 72 uderzenia (wyniki „netto”),

2. Artur Czekierdowski – 78 netto (lepsza druga 9-tka – 44 
brutto),

3. Przemysław Firych – 78 netto (gorsza druga 9-tka-48 brut-
to),

Mistrzostwa kolarzy
W Bychawie rozegrano trzynaste z kolei Mistrzostwa Pol-

ski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym. Na starcie stawiło się 
82 zawodników. Rywalizacja już od kilku lat utrzymuje się 
na bardzo wysokim poziomie, a osiągnięcie dobrych wyni-
ków wymaga rzetelnego przygotowania fi zycznego i boga-
tego doświadczenia startowego.

Najszybszymi kolarzami w jeździe indywidualnej na czas 
okazali się Artur Kozak i Łukasz Pańko. Średnie prędkości 
wśród mężczyzn utrzymywały się grubo ponad 40 km/h ale 
rekord trasy, ustanowiony w 2011 r. przez Pawła Szadurę, 
łamiący barierę 13 minut, nie został zagrożony. Wśród ko-
biet najszybciej przejechały trasę czasówki Magda Lutec-
ka i Aleksandra Boroń.

W wyścigu na 100 km triumfował Michał Małysza, przed 
Dariuszem Morawskim, a wśród pań Magda Lutecka przed 
Aleksandrą Boroń. (ms)

W rozegranych w czasie tego turnieju konkurencjach „tech-
nicznych” – na najbliższe do dołka uderzenia zwyciężył Prze-
mysław Firych z OIL w Lublinie, który umieścił piłkę w od-
ległości 1,10 m od fl agi z odległości 135 m, a w konkuren-
cji na najdłuższe uderzenie rozegranej na dołku nr 10 zwy-
ciężyła Beata Strączyńska-Krawczyk z OIL w Warszawie.
W niedzielę, 26 czerwca, znowu mieliśmy szczęście do pogody. 
Upał ponownie dawał się mocno odczuć, temperatura wynosi-
ła ok. 30 st. C.  W Akademii Golfa Lubelskiego Klubu Golfo-
wego nad Zalewem Zemborzyckim w drugim dniu mistrzostw 
wzięło udział około 50 osób, przy czym po raz pierwszy po-
czątkujący lekarze z rodzinami byli w zdecydowanej większości 
nad zawodnikami już grającymi w golfa. Szkolenie obejmowa-
ło naukę krótkiej i długiej gry, grę na Greenie, czyli „puttowa-

nie” oraz grę na minigolfi e. W turnieju pełnych 18 doł-
ków zagrał najmłodszy uczestnik turnieju 6-letni Szy-
mon Otrocki, który w klasyfi kacji netto pokonał aż pię-
ciu dorosłych! Gratulacje dla najmłodszego zawodni-
ka! Rosną więc nowi juniorzy i być może w przyszło-
ści lekarze golfi ści... Nasz piknik golfowy i drugi tur-
niej IX Mistrzostw Izb Lekarskich w golfi e udało się 
zakończyć do godz.15, a kolejna burza zaczęła się już 
po turnieju.

Klasyfi kacja medalowa/pucharowa w konkuren-
cjach golfowych dla lekarzy i ich rodzin przedstawia 
się następująco:
1. Przemysław Firych,
2. Piotr Otrocki,
3. Grzegorz Czelej.

Wśród osób początkujących w rozegranych różnych konku-
rencjach tzw. krótkiej gry najlepsi okazali się:

1. Paweł Nowaczyński,
2. Bernadetta Fałkowska,
3. Bartosz Piszcz.

Artur Czekierdowski

IX Mistrzostwa Izb Lekarskich w golfie

4. Grzegorz Czelej – 81 netto,
5. Sylwia Czekierdowska – 82 netto,
6. Beata Strączyńska-Krawczyk – 83 netto,
7. Piotr DuChateau – 89 netto,
8. Jacek Grabski – 91 netto,
9. Danuta Marciniak – 97 netto,

10. Wojciech Załuska – 99 netto.

Turniej Tenisowy Lekarzy

Zapraszamy na Pierwszy Piknik Strzelecki dla członków 
Lubelskiej Izby Lekarskiej.  Zawody wspiera fi nansowo Ko-
misja Rekreacji i Sportu LIL, a organizacyjnie VISMAG 
i LOK Wąwolnica.

Piknik odbędzie się w sobotę, 24 września 2016, godz. 9-
19. (UWAGA! Zmiana terminu!).

Miejsce: Strzelnica LOK Wąwolnica – Kębło k. Wąwol-
nicy.

Broń, instruktorzy, opieka merytoryczna: VISMAG Lu-
blin.

Spotkanie otwarte dla wszystkich lekarzy regularnie pła-
cących składki na LIL. Nie wymagamy żadnych uprawnień 
strzeleckich. Liczy się ochota na dobrą zabawę.

Planujemy zorganizowanie 4-5 punktowanych konkuren-
cji strzeleckich (pistolet tarczowy, strzelba – rzutki i poppe-
ry, karabin dynamiczny, pistolet dynamiczny).

Spotkanie jest przewidziane wstępnie dla ok. 50-60 aktu-
alnych strzelców i strzelców in spe. Osoby towarzyszące mi-
le widziane. Przewidziany kącik strzelań z broni historycznej 
oraz paintball, a dla zgłodniałych grochówka, pierogi i kieł-
basa 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

Piknik ze strzelaniem

Klub Globtrotera
Kolejne spotkanie Klubu Globtrotera odbędzie się 28 października w piątek o godz.18. 

Zaprasza Piotr Trojanowski na opowieść pt. „Na przełaj przez Boliwię”.

Po angielsku
Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie przypo-

mina o możliwości skorzystania z dofi nansowania LIL do nauki 
języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego Linguaton 
w Lublinie, ul. Baltazara Paśnikowskiego 4A. Szczegółowych 

informacji od 1 września 2016 r. udziela szkoła Linguaton pod 
numerami telefonu: (81) 534 08 99, (81) 527 88 17. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
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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 Fotografi cznym i Związ-
kiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają 
VI Ogólnopolski Konkurs Fotografi czny Lekarzy i Studentów Me-
dycyny.

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.

I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki 
„Lekarze Dzieciom”

Dłużej dzieciom piszmy
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac na 

I Ogólnopolski Konkurs 
Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom” 

zostaje przesunięty 
na 30 września 2016 r. 

(decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na stronie internetowej 
organizatora www.kultura.oil.lublin.pl.

Festiwalowo i smacznie

Armenia nie tylko gotuje
Do 11 września trwa w Lublinie Europejski Festi-

wal Smaku. Tegoroczna edycja poświęcona jest kul-
turze Armenii. Organizatorzy zaprosili trzech świato-
wej sławy szefów kuchni: Andreę Camastra z Włoch, 
Borisa Marcell z Kolumbii oraz Përparima Babalija 
z Kosowa. Kulinarnym bohaterem festiwalu jest lu-
belska wieprzowina. Poszczególne wydarzenia festi-
walu odbywają się na deptaku, Rynku Starego Miasta 
i placu Rybnym, placu Po Farze, w Klasztorze Domi-
nikanów i na Zamku Lubelskim. Oprócz strony kuli-
narnej organizatorzy zadbali o wydarzenia kultural-
ne: Wattican Punk Ballet, klezmerskie i bałkańskie kli-
maty Bubliczki, pochodzący z Erewania ormiański zespół reggae „The Reincarna-
tion Orchestra” czy Tel-Aviv Soloists Ensemble pod dyrekcją Baraka Tala. Program 
na www.europejskifestiwalsmaku.pl

Malarsko

Pankiewicz urodził się w Lublinie
To ostatnia okazja, by zobaczyć w Lubelskim Muzeum na Zamku wystawę 

„Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru”, która jest hołdem złożonym wybitne-
mu, pochodzącemu z Lublina artyście w 150. rocznicę jego urodzin.

Ekspozycja prezentuje bo-
gaty i zróżnicowany dorobek 
artysty, z różnych okresów je-
go twórczości – od fascynacji 
symbolizmem, impresjoni-
zmem, Cézannem i Bonnar-
dem, aż po obrazy, które in-
augurowały powstanie róż-
nych odmian i szkół polskiego 
koloryzmu. Jego twórczość 
ukazana jest poprzez dialog 
z różnymi koncepcjami bar-
wy i światła w polskiej sztu-
ce okresu międzywojennego 
i współczesnej.

Wystawa podzielona jest na dwie 
zasadnicze części – pierwsza, skupio-
na wokół Józefa Pankiewicza i arty-
stów związanych z Komitetem Pary-
skim (Józef Czapski, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Piotr Potworowski, Artur Na-
cht-Samborski, Zygmunt Waliszewski), w drugiej zaś pokazane są zróżnicowane mo-
dele recepcji koloryzmu w powojennej sztuce polskiej. Wśród kontynuatorów są: Ro-
man Artymowski, Tomasz Ciecierski, Jan Chwałczyk, Tadeusz Dominik, Mirosław Filo-
nik, Jarosław Fliciński, Stefan Gierowski, Józef Hałas, Karolina Hałatek, Jacek Sempo-
liński, Sebastian Skoczylas, Kajetan Sosnowski, Tomasz Zawadzki, Leon Tarasewicz, 
Zbigniew Tymoszewski. 

Ekspozycja czynna jest do 18 września.

Filharmonicy zaczynają sezon
Krzysztof Jakowicz – skrzypce. W programie uwertura do opery „Paria”, M. Bruch – Koncert skrzypcowy g-moll 

op. 26 i G. Mahler – I Symfonia D-dur Tytan. Tak będzie wyglądał wieczór 23 września w sali koncertowej Filharmo-
nii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Zaczynająca nowy sezon Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej 
wystąpi pod dyrekcją Wojciecha Rodka. Bilety są po 30–20 zł.

Teatralnie

Dużo ważnego teatru
Między 6 a 15 października w Lublinie odbędzie się 21 edycja Konfrontacji Te-

atralnych. Widzowie będą przemieszczać się między Centrum Kultury, Galerią La-
birynt a Centrum Spotkania Kultur. Będą dwie koprodukcje festiwalu z gwiazda-
mi europejskiego teatru („Birdie” katalońskiej grupy Senor Serrano i „War and Pe-
ace” znanego już lubelskiej publiczności kolektywu Gob Squad). Do Lublina swoje 
spektakle przywiozą także Japończyk Toshido Okada, Amerykanka Penny Arcade 
czy Ivo Dimchev, bułgarski twórca porównywany do Antony and The Johnsons.

Najwięcej jednak miejsca w tegorocznym programie zajmują prezentacje mło-
dych polskich twórców: Smolar, Jakimiak, Karasińska, Szpecht, Siniarska, Rubin, Ja-
niczak, Turkowski. Będzie też „Kantor: Downtown” Teatru Polskiego w Bydgoszczy, 
„Mikro Teatr” Komuny Warszawa, „Usland” (koprodukcja Instytutu Goethego i Cen-
trum Kultury w Lublinie – w ramach programu rezydencyjnego „Sąsiedzi”).

Na zakończenie 15 października w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur 
zrealizowany w Litewskim Teatrze Narodowym w Wilnie „Plac Bohaterów” Kry-
stiana Lupy. 

Muzy słowiańskie
16 września, o godz. 19 koncertem symfonicznym zaczyna się Festiwal Muz Słowiańskich, który potrwa do 2 października. Koncert inaugu-

racyjny w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) to spotkanie z muzyką Czajkowskiego, Głazunowa i Dvoraka. Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej wystąpi pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Alina Mleczko – saksofon. Bilety kosztują 30–20 zł.
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Muzycznie

Tanecznie

Zatańczy Mazowsze
Mazowsze należy do największych na świecie zespołów artystycznych sięgających do bogac-

twa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Zespół Mazowsze występował po-
nad 7000 razy dla ponad 16 milionów widzów, w 50 krajach na 5 kontynentach. To 120 tance-
rzy, śpiewaków i muzyków, ponad 1500 przepięknych kostiumów z 20 etnografi cznych regio-
nów Polski. 

Lublin jest na ich trasie. 2 października o godz. 18 Mazowsze wystąpi w hali Globus. W progra-
mie koncertu najciekawsze choreografi e z repertuaru zespołu i najbardziej popularne piosenki. 
Bilety są po 50 zł (Bilety24, Eventim, Bilet, KupBilecik, Ticketpro). Informacje i rezerwacje: koncer-
ty@sosimple.com.pl,  tel. 570 170 390. 

Literacko

Ptasim okiem o ludziach
„Dwanaście srok za ogon” to nie jest podręcznik 

ornitologiczny czy poradnik „jak zostać obserwato-
rem ptaków”, chociaż niewątpliwie czytając tę nie-
wielką, bo liczącą zaledwie 190 stron, książkę, war-
to mieć pod ręką atlas ptaków i zerkać na zdjęcia pta-
sich bohaterów, o których z miłością i zaraźliwą pa-
sją pisze autor „Srok…” Stanisław Łubieński, ukraini-
sta i kulturoznawca. 

I to jak pisze! 
Porywająco. Pięknie. Wzbudzając emocje, ale 

przede wszystkim wyzwalając naszą ciekawość i za-
chwyt dla erudycji i wszechstronności z jaką można pa-
trzeć na świat poprzez ptaki. 
Bo jak się nie zachwycić opisa-
mi tak w końcu dalekimi od or-
nitologii sensu stricte jak ma-
larstwo czy fi lm, albo muzyka, 
w których Łubieński znajduje 
ptasie motywy a nawet temat 
główny, jak choćby w najsłyn-
niejszym fi lmie Hitchcocka pt. 
„Ptaki” czy „Kes” Kena Loacha, 
opowiadającym historię przy-
jaźni chłopca i sokoła. Autor 
tropi i podsłuchuje np. w „Ka-
tyniu” Wajdy, który rozgrywa 
się w lutym, słyszy przylatu-
jące dopiero w maju jerzyki. 
A w „Królestwie niebieskim” 
Ridleya Scotta sępokruki na-
wołują się głosem żurawi. Kto 
z nas by to dostrzegł tzn. usłyszał?

Wspaniała anegdota wiąże się z Jamesem Bondem, 
który bynajmniej nie był agentem Jej Królewskiej Mo-
ści ale kimś zupełnie innym i warto poznać jego histo-
rię, która oczywiście wiąże się z ptakami. Takie histo-
rie biografi czne Łubieński zamieszcza w swej książce 
z wyjątkowym talentem, choćby tę o Chełmońskim, 
malarzu nie tylko Odlotu żurawi czy o Friedrichu Ti-
schlerze, tajemniczym obserwatorze ptaków w Pru-
sach Wschodnich, któremu nie przeszkodziła w tym 
nawet II wojna światowa, ale który po wkroczeniu Ar-
mii Czerwonej popełnia samobójstwo. 

Do najpiękniejszych fragmentów książki należy 
zapewne opis obrączkowania ptaków: „Wyplątane-
go z sieci ptaka wsadzam do bawełnianego worecz-
ka ze ściągaczem. Niektóre drętwieją ze strachu, inne 
potulnie znoszą ten transport”… Ciąg dalszy skom-
plikowanej procedury łapania i obrączkowania pta-
ków, którą od przeszło pół wieku prowadzą w Polsce 
uczestnicy Akcji Bałtyckiej jest tak fascynujący, że tylko 
sam autor powinien ją zrelacjonować. Sięgnijmy więc 
po „Sroki…”, bo to prawdziwy rarytas literacki, który 
otwiera nam oczy i uszy na wszechobecne świergo-
ty i popiskiwania. Być może wielu z nas po raz pierw-
szy doceni nie tylko słowiki czy bociany ale też „zwy-
kłe” wróble i gawrony. Oby!

Na zakończenie cytat z angielskiego przyrodni-
ka Arnolda Boyda: „Nie mogę powstrzymać się od re-
fl eksji, że gdyby Hitler był ornitologiem, przełożyłby 
wybuch wojny do czasu zakończenia jesiennej mi-
gracji ptaków”.

Anna Augustowska
„Dwanaście srok”, Stanisław Łubieński, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
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Odeszli

Józef Zawiślak (1931–2016)
Józef Zawiślak odszedł w kwietniu 2016 roku, był lekarzem, spe-

cjalistą reumatologii.
Po ukończeniu w 1955 r. Akademii Medycznej w Gdańsku prze-

pracował z pełnym oddaniem 44 lata w chełmskiej służbie zdrowia. 
Początkowo w chełmskim szpitalu, gdzie w 1962 r. uzyskał I stopień 
specjalizacji z chorób wewnętrznych, następnie po uzyskaniu specja-
lizacji II stopnia z reumatologii w 1967 r. pracował jako kierownik 
Poradni Reumatologicznej.

Posiadał dużą wiedzę zawodową. Był człowiekiem wrażliwym, 
skromnym, serdecznym i życzliwym dla ludzi. Cieszył się dużym sza-
cunkiem i autorytetem wśród pacjentów i kolegów.

Roman Zieńczuk (1950–2016)
Roman Zieńczuk był specjalistą chirurgii ogólnej. 
W majowy piękny dzień w kościele pw. Świętego Ducha w Cheł-

mie a potem na cmentarzu unickim w Lublinie żegnaliśmy naszego 
kolegę, przyjaciela i również naszego lekarza.

Urodził się na Podlasiu w Gęsi. Ukończył liceum w Parczewie. Stu-
diował w Lublinie. Akademię Medyczną ukończył w 1974 r. i rozpo-
czął pracę w szpitalu w Chełmie, którego później przez kilka lat był 
dyrektorem. Jego prawdziwą miłością była chirurgia. Poznawał ją od 
stażysty aż do stanowiska ordynatora oddziału. Jako chirurg zyskał 
wdzięczność licznych pacjentów. Jego drugą miłością była rodzina. Ciężką cho-
robę znosił mężnie i czekał na ostatni dar od losu – wnuczkę. Zdążył się jeszcze 
nią nacieszyć. Nie ma już Romana wśród nas, ale została pamięć o Nim.

Henryk Czerwonka (1925–2016)
Henryk Czerwonka był internistą, odszedł w wieku 90 lat.
Urodził się w 1925 r. w Kumowie. Ukończył Akademię Medyczną 

w Lublinie. Od 1947 r. do 1950 r. był aresztowany za działalność nie-
podległościową – wyrok 5 lat więzienia, odsiedział 3 lata. 

W latach 1953–1956 pracował w Instytucie Gruźlicy w Warsza-
wie w Centralnym Laboratorium jako laborant. W 1960 r. otrzymał 
dyplom lekarza i całkowicie poświęcił się pracy lekarza praktyka. 
Przez ponad 40 lat pracował w Poradni Przychodni Obwodu Lecznic-
twa Kolejowego w Chełmie i Chełmskim Pogotowiu Ratunkowym. 
Cieszył się szacunkiem wśród personelu i pacjentów. Cechowała go skromność 
i stałość poglądów.

„Nie umiera ten, kto żyje w sercach i pamięci innych”
Rodzinom i bliskim
składamy wyrazy współczucia

lekarze Delegatury Chełmskiej
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Odeszła na wieczny spoczynek koleżanka

Zofi a Grasińska
lekarz pediatra z Kraśnika.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
obu Córkom

składają koleżanki z Kraśnika i Lublina.

Krystyna Misiuk 
(1933–2015)

Krystyna Misiuk by ła 
skromnym, sumiennym, uczci-
wym lekarzem. I człowiekiem 
pełnym życzliwości, kierują-
cym się bezinteresownością, 
troską o innych, a także odda-
niem przyjaciołom i kolegom.

Pochodziła z rodziny na-
uczycielskiej: mama Eugenia 

ze Stanisławowa (obecnie: Iwano-Fran-
kiwsk) uczyła w lubelskich szkołach, a ta-
ta Andrzej, który w czasie wojny przeszedł 
przez ofl ag Woldenberg (obecnie: Dobie-
gniew), pełnił funkcję kierownika Szko-
ły Powszechnej nr 14 w Lublinie i zało-
żył VI Liceum Ogólnokształcące im. Hu-
gona Kołłątaja.

Krystyna ukończyła Technikum Che-
miczne. Studiowała medycynę w latach 
1953–1960 a w 1967 roku – specjalizację 
z neurologii.

Początkowo pracowała w sanatorium 
„Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju – tu nawią-
zała przyjaźń m.in. z neurologiem prof. Wik-
torem Steinem i jego żoną Julią. Następnie 
pracowała w Lublinie: na Oddziale Neuro-
logii w Szpitalu Wojskowym, w Wojewódz-
kiej Przychodni Neurologicznej, w Spół-
dzielni „Lekarz” i w Przychodni Akade-
mickiej.

Jej relacje wobec pacjentów charaktery-
zowały się wrażliwością, cierpliwością i cie-
płem. Była wyczulona na ludzkie krzyw-
dy i kłopoty, gotowa służyć pomocą. Życie 
Krystyny wypełnione było poczuciem odpo-
wiedzialności za swoich bliskich: po śmier-
ci brata opiekowała się rodzicami, siostra-
mi mamy, bratową, a przede wszystkim bra-
tankiem; jego i jego rodzinę traktowała jak 
własne dzieci. Bratanek Jacek Misiuk został 
nauczycielem i pełni funkcję dyrektora Lu-
belskiego Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskie-
go, a jego żona Teresa jest obecnie kurato-
rem oświaty w Lublinie.

„Ciocią Krysią” była dla bardzo wielu 
osób – nie tylko ze względu na więzi ro-
dzinne, ale przede wszystkim na ciepłe re-
lacje, jakie nawiązywała. Życzliwość, wy-
rozumiałość, tolerancja – to bowiem cechy 
Jej charakteru.

W ostatniej drodze na cmentarzu przy 
ul. Unickiej żegnało dr Krystynę Misiuk – 
obok najbliższych – niezwykle liczne gro-
no przyjaciół oraz osób, z którymi studio-
wała, pracowała i które leczyła.

Byłaś przyjaciółką przez ponad 50 lat – 
dziękujemy Ci za serce!

Brak nam Ciebie…
Maria, Henryk i Tomasz Kitlińscy

Przybył Lenin do Zamoyskich 
Galeria Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jedyna w Pol-

sce i nieznana w innych krajach europejskich, wzbogaciła się ostatnio 
o nowy monument – popiersie Włodzimierza Lenina, pierwszego przy-
wódcy Rosji Radzieckiej. Rzeźba trafi ła z Warszawy z dawnego Domu Par-
tii, gdzie od lat 70. była świadkiem wszystkich zjazdów PZPR.

Warto przypomnieć, że w galerii obok zbioru sztuki z pierwszej poło-
wy lat 50. można obejrzeć też stojące na zewnątrz zdemontowane po-
mniki m.in. Bolesława Bieruta (z Lublina), autorstwa Bronisława Kubicy, 
Włodzimierza Lenina (z Poronina) – Dymitra Szwarca oraz Juliana Mar-
chlewskiego (z Włocławka) – Stanisława Horno-Popławskiego.

W Galerii Sztuki Socrealizmu obejrzeć można Polskie Kroniki Filmo-
we z lat 50. XX wieku. (opr. aa)

Kozłówka

Literacko

Gdyby Salinger nie 
spotkał Oony

„Jeśli rzeczywiście gotowi jesteście posłuchać tej hi-
storii, to pewnie najpierw chcielibyście się dowiedzieć, 
gdzie się urodziłem, jak spędziłem zasmarkane dzie-
ciństwo, czym się zajmowali moi rodzice, co porabiali 
zanim przyszedłem na świat, no wszystkie tym podob-
ne bzdury w guście „Dawida Copperfi elda”, ale ja wca-
le nie mam ochoty wdawać się w takie gadki, od razu 
wolę was szczerze uprzedzić”. Tak brzmi pierwsze zda-
nie kultowej powieści, którą do dziś czyta cały świat, 
a kolejne wydania sprzedawane są w milionowych na-
kładach. „Buszujący w zbożu” to debiutancka powieść, 
którą w 1951 roku napisał mający wtedy 32 lata ame-
rykański pisarz Jerome Dawid Salinger.

Historia zbuntowanego nastolatka Holdena Caul-
fi elda do dziś fascynuje, stając się biblią kolejnych po-
koleń, nadwrażliwych i niepogodzonych z teraźniejszo-
ścią – chociaż chyba nikt nie znalazł odpowiedzi dla-
czego tak się dzieje. Być może właśnie w tym tkwi nie-
przemijający sukces tej w gruncie rzeczy dość banal-
nej opowieści.

Dużo bardziej fascynujące i tajemnicze wydaje się 
życie samego Salingera, który niemal zaraz po sukcesie 
„Buszującego…” porzucił Manhattan i zaszył się na pro-
wincji w Cornish w stanie New Hampshire, gdzie całkowi-
cie odizolował się od świata. I tu znajdujemy punkt wyj-
ścia do innej – właśnie opublikowanej w Wydawnictwie 
Noir sur Blanc… no właśnie powieści? biografi i?, w każ-
dym razie frapującej opowieści o Salingerze. „Oona i Sa-
linger” Frederica Beigbedera, to jak sam o swojej książce 

pisze ten uwielbiany i hołubiony 
we Francji pisarz: non-fi ction no-
vel, czyli gatunek, w którym fak-
ty mieszają się z fi kcją. W jakich 
proporcjach, trzeba samemu 
się przekonać. Punktem wyjścia 
jest spotkanie Salingera z Ooną 
O’Neill, młodziutką córką słyn-
nego dramaturga Eugene O’Ne-
illa. Jest miłość i rozstanie. Wojna 
i Hollywood. To tam Oona spo-
tyka Chaplina i… wychodzi za 
niego za mąż (Chaplin ma wtedy 
ponad 50 lat). Salinger osamot-
niony, załamany i niepogodzony 
pisze wkrótce po tym „Buszują-
cego w zbożu” i znika… Podob-
no, gdyby nie zawód miłosny po-
wieść by nie powstała… 

aa
„Oona i Salinger”, Frederic Beigbeder, 
Noir sur Blanc, Warszawa 2016.

Muzycznie

Kasa Chorych zagra bluesa
7 i 8 października w Lublinie będzie trwał Chatka Blues Festiwal. Wystąpią 

gwiazdy bluesa z USA i Hiszpanii (EARL THOMAS z zespołem; grupa A CONTRA 
BLUES) uzupełnione mieszanką polskich wykonawców. Odbędzie się także wy-
stawa prac Andrzeja Boj Wojtowicza pt. „Mistrzowie bluesa”, prezentująca portre-
ty bluesmanów.

Pierwszego dnia, podczas otwarcia festiwalu w Chatce Żaka, wystąpi jego twór-
ca – ADAM BARTOŚ – prezentując z zespołem autorski materiał. Następnie zagra 

legenda polskiego bluesa – KASA CHORYCH, która po 40 latach 
kończy koncertową działalność. Piątkowe granie zakoń-

czy zwycięzca European Blues Challenge 2014 – gru-
pa A CONTRA BLUES (HISZPANIA). Poza tym wśród 

wykonawców: COTTON WING, śląska formacja 
HIGHWAY a zwieńczeniem festiwalu będzie 

występ EARLA THOMASA – bluesowo-so-
ulowego wokalisty z USA. Przedsprze-

daż biletów na koncerty w promocyj-
nych cenach odbywa się wyłącznie 

za pośrednictwem serwisu eBi-
let.pl i Empik. W kasie Akade-

mickiego Centrum Kultury 
„Chatka Żaka” w trakcie 

festiwalu.

Muzycznie

Zakościelny Muzykant 
Muzyczna opowieść „Janko Muzykant” z udziałem Macieja Zakościelne-

go w roli Janka, będzie okazją do zapoznania młodego słuchacza z zagad-
nieniami takimi jak talent, pasja, wytrwałość, pracowitość w kontekście mi-
łości do muzyki. Aktor zagra na skrzypcach pochodzących z Boliwii, zrobio-

nych przez tamtejszych Indian. Koncertom towarzyszyć będzie 
wystawa „Muzyka boliwijskiego baroku”, która rozpocz-

nie obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki w Fil-
harmonii Lubelskiej.

Wydarzenie odbędzie się 11 września. Godz. 
10 – Lub-smyki (0-4 lata); godz. 11.30 – Warszta-
ty muzyczne (od 6 lat); godz. 12 – Koncert fami-
lijny w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 5). Rezerwacja biletów na 
Lub-smyki i na warsztaty muzyczne tylko telefo-

niczna: 81 53 15 112, 81 53 15 118. Na warszta-
ty muzyczne obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 

i odbiór biletu. Bilety są po 20 zł (10 zł – dziecko).
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Sałatka po lekarsku

Wspomnienie lata, 
czyli… 

chłodnik pieszowolski 
Na wczesną jesień proponuję dla wielbicieli ogórków 

– szczególnie ogórków małosolnych – wspomnienie lata, 
czyli chłodnik. Tak, tak, nic się nikomu nie przywidziało! 
Taką to zupą poczęstowali mnie moi przyjaciele w swo-
im domu nad Bugiem w Pieszowoli koło Sosnowicy. Co 
prawda jadłem już przeróżne wersje chłodnika, ale tym by-
łem wprost zachwycony. Tym bardziej że to wersja chłod-
nika, który ma dużo wspólnego z „małosolnymi” ogórka-

mi. Teraz więc ja zapraszam na… chłodnik pieszowolski. 
Składniki:

• Woda spod zjedzonych ogórków małosolnych (ok. 2 litrów), takich, 
co się kisiły nie dłużej niż 3–4 dni 

• 1 kg buraków (obranych w rękawiczkach)
• 4–6 świeżych obranych ogórków 
• 4–5 ząbków czosnku (oczywiście polskiego)
• 1 garść szczypioru
• 1 garść świeżego kopru
• 4 jaja na twardo
• 6–8 łyżek nadbużańskiego jogurtu (można już taki kupić) lub in-

nego, gęstego, ale nie tłustego typu greckiego
• Sól i pieprz do smaku. 

Wykonanie:
Ogórki obieramy (pamiętajcie zawsze obieramy od „białego koń-

ca”, bo inaczej mogą być gorzkie), kroimy w cienkie plasterki i opró-
szamy solą, zostawiając je następnie na czas gotowania się buraków 
w lodówce. Wrzucamy buraki i czosnek do wody z kiszenia ogórków 
i gotujemy razem. Buraki po ugotowaniu (ok. 1,5 godz.) i po wystu-
dzeniu pokroić w plastry (nadal w rękawiczkach) i wrzucić z powro-
tem do garnka, dodać świeżo tłuczony pieprz, sól (ok. 1 płaskiej ły-
żeczki), porwany rękami koper i posiekany, w miarę drobno, szczy-
pior. Dodać leciutko odciśnięte ogórki i delikatnie wymieszać. Na 
talerze położyć pocięte niesymetrycznie (posiekane na grube kawał-
ki) jajko i zalać zupą. Na wierzch trochę świeżego kopru i koniecz-
nie 2–3 łyżki nadbużańskiego jogurtu.

Uwaga, tę zupę można podawać też na ciepło, należy ją wtedy do-
kwasić 1–2 łyżkami octu lub sokiem z cytryny lub limonki. 

Wszystkim życzę smacznego wspomnienia lata. A Eli dziękuję za 
pyszny poczęstunek i zgodę na udostępnienie jej przepisu.

Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

3 lipca

No, wczoraj całą salą odczuliśmy wreszcie DOBRĄ 
ZMIANĘ. Pościel nam zmienili i to nie jak zwykle po 
trzech tygodniach, tylko już po dwóch, ale za to dwa razy. 
Najpierw na lewą stronę, a potem znowu na prawą. Nic 
dziwnego, bo lewa przecież nie byłaby zgodna z obowią-
zującym kierunkiem dobrych zmian. Tak czy owak zmia-
nę wyraźnie odczuwamy, chyba że ktoś ma katar. Ale to 
nieważne, istotne jest to, żeby zrozumieć sens przesłania 
posłania – „JAK CI TERAZ POŚCIELĄ, TAK SIĘ TE-
RAZ WYŚPISZ!”. Oby tylko teraz, bo zapowiada się, że 
może być nie tylko teraz, gdy ta zmiana się już na dobre 
przyjmie. A może się przyjąć! 

4 lipca

Sąsiad w radiu podobno na własne uszy słyszał, że ma-
my w Polsce REBELIĘ! Leżymy na urologii a nie otola-
ryngologii, więc można mu wierzyć, że słyszał. Ja my-
ślę, że raczej mamy nie REBELIĘ a DEBILIĘ, ale tego 
głośno nie powiem. Niech każdy sam sobie odpowie na 
to, co słyszy, co widzi i gdzie i jak aktualnie leży. Aktu-
alnie, bo niedługo może leżeć bardziej. 

5 lipca

Zaczynam wierzyć, że jednak mam pecha. Jedynki 
górnej lewej też od dzisiaj nie mam. Została na scho-
dach między interną a chirurgią, bo tam właśnie przydep-
tałem sobie kapeć! Kapelan powiedział, że to kara bo-
ska, bo w szpitalu mam leżeć i zdrowieć a nie szlajać się 
po piętrach i oglądać za pielęgniarkami. A za kim mam 
się oglądać, za nim?! Zresztą nie za wszystkimi pielę-
gniarkami się oglądałem, tylko za jedną! I nie za całą, 
tylko za częścią. Sąsiad mówi, że chyba za długo już tu 
leżę i coś mi się robi z hormonami. Nic mi się nie robi 
– zawsze tak miałem! Myślałem, że będę miał szybką 
konsultację stomatologiczną i może równie szybki im-
plant w ramach NFZ, ale się okazało, że stomatolog jest 
w szpitalu tylko raz w tygodniu, poza tym schody trzy 
dni temu były myte i nic mi nie grozi a o implancie że-
bym zapomniał. A myślałem, że prawo „ZĄB ZA ZĄB” 
już wszędzie obowiązuje. Trudno. Ząb znalazłem – zro-
bię sobie z niego wisiorek. Na pamiątkę pobytu. Z lo-
go szpitala nawet. 

8 lipca

Już się trochę przyzwyczaiłem, że nasze narodowe, 
sztandarowe i wielokrotnie wygłaszane hasło to – SU-
WERENNOŚĆ! A tu szczyt NATO w Warszawie. I już 
mniej więcej wiemy, co my na to i dokładnie co na to 
NATO. I nie tylko w Warszawie. Tylko żeby się nie oka-
zało, że po tym szczytowaniu będziemy znowu, brzyd-
ko mówiąc – POSUWERENNI! I to przez wszystkich 
sąsiadów. Bo już przecież tak bywało. Nieraz. Historia 
nie kłamie. Ale trzeba ją po prostu znać. A jak nie, to się 
jej uczyć!... 

10 lipca

Drażnią mnie w telewizji te reklamy kosmetyków. Krem 
„40+”, emulsja „50+”, odżywka „60+”, mleczko kosmetycz-
ne „70+” i tak dalej. Czekam, kiedy pojawi się reklama balsa-
mu „95+”! W końcu pastę do konserwacji nagrobków też tak 
można sprytnie zareklamować. Brzmi dobrze i w tej wersji lud 
to na pewno kupi. W ciemno. Jak zawsze.

12 lipca

Jestem chory, leżę w szpitalu, więc chyba mam alibi, gdy my-
ślę, że po wreszcie udanym rozwiązaniu Trybunału Konstytu-
cyjnego, Naczelnej Rady Sądownictwa, Naczelnej Prokuratury, 
Sądu Najwyższego i bezapelacyjnie wszystkich Sądów Apela-
cyjnych, obecnej WŁADZY pozostanie tylko rozwiązanie Są-
du Ostatecznego!... A jak i to się uda, to co?!...

16 lipca

W polityce podobno znowu dalsze retorsje. W słownictwie 
szpitalnym retorsje to wtórne wymioty, a jak to jest w polityce, 
tego nie wiem. Ale jak się patrzy na to wszystko i słyszy 
to wszystko, to na wymioty może się człowiekowi 
zbierać. I nie tylko na wtórne, gdy działania pierwot-
ne, do tego prowokująco i tak nachalnie nagłaśnia-
ne. Może o to chodzi – głupio, prymitywnie, byle 
głośno. Jest takie powiedzenie – „KTO NAJGŁO-
ŚNIEJ WALI W ODPOWIEDNI BĘBEN, TEN 
NAJCZĘŚCIEJ GRA PIERWSZE SKRZYP-
CE”. No, jaka dyshar… …fi lharmonia, taka 
i orkiestra. Skrzypek też. Ale słuchać bę-
dą musieli wszyscy, niezależnie od odru-
chów. I pierwotnych, i wtórnych.

18 lipca

Coraz częściej mam odczucie, że powinie-
nem leżeć nie na urologii a na psychiatrii, bo jak 
słucham tych głupot, kłamstw, konfabulacji, braku 
wiedzy, tego pisania historii na nowo, tej ksenofo-
bii, megalomanii i nienawiści podlanych patriotycz-
nym sosem a odwołujących się cichcem do kodeksu 
Hammurabiego jako usprawiedliwienia pewnych za-
szłych (w jedwabnych rękawiczkach) i obecnych (gołymi 
ręcami) działań, to byłbym za tym, żeby wydać polską, książ-
kową wersję tego kodeksu pod tytułem – „CHAM U RABIE-
GO”. I nie tylko tam.

19 lipca

Będąc naocznym świadkiem i codziennie odczuwając efek-
ty znakomitych pomysłów, zarządzeń, przemyślanych decyzji 
i perspektywicznie nowatorskich planów obecnego MINISTRA 
ZDROWIA, to do głowy przychodzi mi jedna myśl – MOŻE 
KMICIC BY SIĘ PRZYDAŁ?!

21 lipca

Znowu była DOBRA ZMIANA, i znowu pościelowa. I to 
jakby dokładniejsza. Oczywiście znowu na lewą, a potem oczy-

Nasz szoł powszedni

wiście na prawą, ale okazało się, że dziwnym trafem kołdry 
mamy jakby za krótkie. Tej zmiany dobrze nie zauważyliśmy, 
ale faktycznie nogi musimy podkulać. Sąsiad kracze, że nogi 
to tylko na razie, bo jak te zmiany dalej tak pójdą, to i ogony 
trzeba będzie podkulić. Tu może mieć rację i dopóki mnie nie 
wypiszą, to chyba będę podkulał. Nogi też. Podobno do od-
ważnych świat należy, ale ja jestem chory, a nie głupi!...

22 lipca

Nie obchodziliśmy, bo tego się nie obchodzi. Ale spokojnie 
– obchodów nam nie zabraknie!

25 lipca

Gdyby działania ŚMIERCI były zorganizowane według 
takich genialnych zarządzeń i równie trafnych decyzji, jakie 
obowiązują obecnie w polskiej Służbie Zdrowia, to żylibyśmy 
pewnie ze sto pięćdziesiąt albo dwieście lat, zanim wszystkim 
formalnościom (a raczej fornalnościom) stałoby się zadość 
i nastąpił naturalny kres oczekiwań. Niektórym być może by 

to odpowiadało, ale niech 
pomyślą, kto by przegło-
sował takie długie eme-
rytury?! No, oczywiście 
z wyłączeniem nowych, 
aktualnie i chyba doży-
wotnio namaszczonych 
urzędników państwo-
wych.

28 lipca

Jeżeli demokracja 
jest zjawiskiem pod-
porządkowania zda-

nia mniejszości zda-
niu większości to biorąc 

pod uwagę zdanie mniejszo-
ści o większości należy mieć 

nadzieję, że większość mniejszo-
ści nie podporządkuje się większości 

i dzięki temu prostactwo, chamstwo, za-
kłamanie, cwaniactwo i pogarda nie do koń-

ca zdominują tę naszą demokrację. Piękne hasło. 
Oczywiście zgodziłem się z takim myśleniem. Wieczorem 

wzmocniłem sobie swoje ego batonem „MARS”. Wspak wy-
szło mi tak mniej więcej od czwartej do piątej. A sąsiedzi wa-
lili w drzwi. Dobrze, że nie pod, bo na szczęście druga kabina, 
wczoraj naprawiona, była czynna. Po tym wszystkim posta-
nowiłem – koniec z takim optymistycznym myśleniem o rze-
czywistości i koniec z wiarą w każde hasła! Reklamujące ba-
tony też!... I w ogóle też!!!...

2 sierpnia

Czasem nachodzą mnie różne ponure myśli i dzisiaj miałem 
właśnie taki pesymistyczny dzień. A podobno zawsze z ufno-
ścią trzeba patrzeć w przyszłość... Uff!... Może i patrzeć trze-
ba, ale trzeba też mieć w co...

Irosław Szymański
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy. VIP medical Chodźki 17 lok. 8, Lub-
lin. Tel. 501 219 504.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni 
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszka-
niem służbowym. Tel. 608 501 899. 

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna 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 uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina najchętniej na etat z moż-
liwością dyżurowania. Po 4 roku specjalizacji 
z Chorób Wewnętrznych. Doświadczenie w pra-
cy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, du-
że doświadczenie w pracy w SOR z udokumen-
towaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. 
Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w zespo-
le, łatwo przystosowujący się do obowiązków, 
chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 
971 771.

• NZOZ w LUBARTOWIE zatrudni specjalistę med. 
rodzinnej, internistę, pediatrę lub lekarza w trak-
cie ww. specjalizacji na 1/2 etatu lub godziny. 
Tel.: 81 855 40 87. 

• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy do pra-
cy w oddziale i na dyżury, lekarzy specjalistów 
do poradni specjalistycznej w ramach umowy 
z NFZ lub komercyjnie oraz lekarzy rodzinnych. 
Miejsce pracy Biłgoraj. Zainteresowanych prosi-
my o kontakt z kierownikiem przychodni – tel. 
697 617 661 lub dyrektorem szpitala – tel. 693 
123 789. 

• Przychodnia Specjalistyczna Centrum Medyczne 
„JURAMDA” w Lublinie zatrudni lekarza specja-
listę w zakresie laryngologii. Tel. 600-446-541. 

• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki nawiąże 
współpracę z lekarzem dermatologiem (kon-
sultacje specjalistyczne, możliwość wykonywa-
nia zabiegów laserowych i iniekcyjnych). Oferu-
jemy atrakcyjne warunki fi nansowe oraz możli-
wość dostosowania godzin pracy do własnych 
potrzeb. Tel. 604 485 601.

• Lekarz z 10-letnim stażem pracy, specjalista 
chorób wewnętrznych, podejmie pracę na te-
renie woj. lubelskiego – na oddziale wewnętrz-
nym, kardiologicznym, w poradni internistycz-
nej, w poradni lekarza rodzinnego (pacjenci do-
rośli), ew. w izbie przyjęć lub SOR. Zatrudnienie 
na umowę o pracę lub umowę cywilno-praw-
ną (kontrakt). e-mail: kaniula@gmail. com; tel. 
604 544 641.

• Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy pilnie za-
trudni lekarza pediatrę, kardiologa, psychiatrę 
oraz onkologa klinicznego do pracy w Oddzia-
le Chemioterapii Dziennej. Tel. 146 808 488.

• Laryngologa do współpracy w zakresie konsul-
tacji dla potrzeb medycyny pracy poszukuje pry-
watna praktyka lekarska. Raz w tygodniu na ok. 
1–2 godziny. Dzień tygodnia i godziny przyjęć 
do uzgodnienia. Tel. 509 937 328. 

• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. 
1000-lecia P. P. 13, zatrudni na stałe lekarza ro-
dzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę 
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VI-
TA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych 
pacjentów POZ (deklaracji wyboru lekarza) dla 
lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnie-
nia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00, kom. 
513 030 011, e-mail nzozvita@europoczta. pl 

• Praca dla specjalisty neurologa lub lekarza 
w trakcie specjalizacji 1x w tygodniu w NZOZ 
poza Lublinem (ok. 40 km). Tel. 792 864 987.

• SPZOZ w Kurowie, woj. Lubelskie, zatrudni le-
karza rodzinnego, internistę do pracy w poz 
w pełnym wymiarze godzin, w dowolnej for-
mie zatrudnienia. Kontakt tel.: 695 949 281, 669 
706 777.

• Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ziemiańscy sp. j. 34-700 Rabka-
Zdrój, ul. Jana Pawła II 26, zatrudni w Poradni 
Medycy Rodzinnej na umowie kontraktowej na 
bardzo dobrych warunkach fi nansowych leka-
rza/ lekarzy o specjalności internista, lekarz ro-
dzinny, lub bez specjalizacji co najmniej z 8-let-
nim doświadczeniem w pracy w POZ. Kontakt 
e-mail jw. lub służbowy ziemianski_nszoz@wp. 
pl, telefon 501 553 862. 

• Zatrudnię lekarza pediatrę (również w trakcie 
specjalizacji z pediatrii) lub lekarza medycyny 
rodzinnej z ukierunkowaniem na pediatrię (tak-
że w trakcie specjalizacji z medycyny rodzin-
nej) do pracy w Poradni POZ w SPZOZ w Koń-
skowoli. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia 
do uzgodnienia (może być praca na kilka godzin 
w tygodniu). Tel. 509 228 615.

• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni lekarza do pra-
cy w POZ (medycyna rodzinna, internista). 
Przyjmowanie dorosłych pacjentów. Praca na 
długi okres. Forma zatrudnienia do uzgod-
nienia (umowa o pracę na pełny etat lub kon-
trakt). Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Telefon 
661 263 511. 

• Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księ-
cia poszukuje lekarza specjalisty, ze specjaliza-
cją w jednej z dziedzin medycyny: medycyna 
paliatywna, pediatria, neonatologia dziecięca, 
onkologia i hematologia dziecięca, anestezjo-
logia, medycyna rodzinna lub lekarza w trakcie 
powyższych specjalizacji, lub lekarza legitymu-
jącego się dokumentem ukończenia kursu me-
dycyny paliatywnej. Zgłoszenia prosimy kiero-
wać na adres: hospicjum@hospicjum. lublin. pl 
Więcej informacji pod nr tel. 607 860 393.

• Sanatorium dla dorosłych w Szczawnicy zatrud-
ni balneologa lub lekarza rehabilitacji. Tel. 607 
652 657.

• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: ane-
stezjologa, neurologa, chirurga, pulmonologa, 
radiologa, rehabilitanta, lekarza POZ. Tel. 84 696 
2206.

Dentyści
• Zatrudnię – nawiążę współpracę z lekarzem sto-

matologiem w NZOZ w Kraśniku, świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach NFZ. Atrakcyjne wa-
runki pracy, nowoczesny sprzęt (mikroskop). Tel. 
724 869 686.

• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatolo-
giem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ. Atrak-
cyjne 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 stomatolo-
ga. Praca w gabinecie prywatnym. Bardzo do-
bre warunki pracy. Dużo pacjentów. Tel. 504 
073 832.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim 
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen-
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza dentystę. 
Praca na NFZ i prywatnie. Umożliwi podjęcie 
specjalizacji z pedodoncji i protetyki. Możliwość 
przyjęcia lekarza dentysty na staż podyplomo-
wy. Tel. 696 487 438.

• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie 
zatrudni stomatologa z doświadczeniem. Tel. 
604 485 601.

Składki członkowskie w 2016 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane 
we wrześniu 2016 r. – na bieżąco. Po-
życzki szkoleniowe – na bieżąco.

Informacje o przyznanych pożyczkach 
uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL 
– 81 536 04 71, w delegaturach: w Bia-
łej Podlaskiej – 83 342 82 07, Chełmie – 
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 
46 58. Zainteresowani proszeni są o od-
biór przyznanych pożyczek w drugiej po-
łowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już 
w następnym miesiącu po jej otrzy-
maniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każ-
dego miesiąca. W przypadku niespła-
cenia raty w terminie, automatycznie 
naliczana będzie kara – 20 zł za każ-
dy miesiąc opóźnienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mi-
mo wezwania przez Komisję Socjal-
ną LIL, wzywani do spłaty będą ży-
ranci dłużnika.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. 
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy-
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej. Uchwała ustala wysokość skład-
ki obowiązującej lekarza lub lekarza den-
tystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 
60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający ogra-
niczone prawo wykonywania zawodu opła-
ca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukoń-
czył 75 lat lub został skreślony z rejestru 
członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo-
du oraz ze źródeł przychodów wymienio-
nych w przepisach o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, z wyłączeniem ren-
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych lub ustaw regulują-
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun-
durowych. Czasowe zwolnienie przysługu-
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych 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 obo-
wiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy-
sokość składki członkowskiej należy zgła-
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
ORL podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy-
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie LIL.

Pełna treść uchwały jest dostępna na 
stronach NIL pod adresem: http://www.nil.
org.pl/__data/assets/pdf_fi le/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

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 zrze-
szonych w okręgowej izbie lekarskiej 
obowiązek powiadamiania izby w ter-
minie 30-dniowym o zmianach doty-
czących:

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

• rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

• informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

• adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych 
przysyłanych drogą e-mailową.: medicus@oil.lublin.pl 

Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa” przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

• Xandmed pilnie zatrudni lekarza stomatologa 
z ważnym numerem prawa wykonywania za-
wodu w Żyrzynie. Praca na NFZ w pełnym wy-
miarze godzin oraz pacjenci prywatni. Atrakcyj-
ne warunki pracy i prosty dojazd z Lublina. Pro-
simy o kontakt telefoniczny (81) 307 67 68 lub 
e-mail: biuro@xand. pl

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo. Tel. 604 275 282.

• Praca dla stomatologa w szkolnym gabinecie 
w Lublinie, 1 dzień w tygodniu od września. Pre-
ferowana własna działalność gospodarcza. Tel. 
509 335 645.

• NZOS w Szczebrzeszynie świadczący usługi pry-
watne i w ramach NFZ zatrudni lekarza stoma-
tologa. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy 
i mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• Rozwijający się Gabinet Stomatologiczny 
w Chełmie (woj. lubelskie) zatrudni młodego, 
utalentowanego lekarza, rzetelnego i punktu-
alnego, który chciałby kształcić się w dziedzinie 
stomatologii estetycznej, protetyce bądź chirur-
gii stomatologicznej. CV proszę przesyłać na ma-
ila biuro. collage@wp. pl Tel. 660 051 022. 

• Zatrudnię lekarzy stomatologów w gabinecie 
w Białej Podlaskiej. Korzystne warunki fi nanso-
we. Tel. 502 163 153.

• Zatrudnię stomatologa do gabinetu w ok. Lu-
blina. Tel. 605 054 506.

• Zatrudnimy asystentkę stomatologiczną. Umo-
wa o pracę, pełny wymiar czasu pracy. Praca 
w gabinecie w centrum Lublina. Mile widzia-
ne doświadczenie z zakresu endodoncji, chi-
rurgii, pracy z mikroskopem, ortodoncji. Zgło-
szenia – CV i referencje prosimy kierować na ad-
res: zdrowezeby@upcpoczta. pl lub telefonicz-
nie 508 483 084.

• Poszukujemy osoby na stanowisko ortodonty 
do gabinetu w centrum Lublina. Forma zatrud-
nienia do ustalenia. Tel. 604 455 557.

• LUXMED-UZDROWISKO NAŁĘCZÓW nawiąże 
współpracę z lekarzem stomatologiem świad-
czącym usługi prywatnie i w ramach umowy 
z NFZ. Oferta współpracy dotyczy naszych pla-
cówek w Nałęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 
672 lub mail: bok@luxmednaleczow. pl

• Przychodnia stomatologiczna MEDICODENT 
w Kielcach podejmie współpracę z lekarzem or-
todontą po specjalizacji lub w jej trakcie ewentu-
alnie po ukończonej szkole podyplomowej. Za-
interesowane osoby proszę o kontakt pod nr tel. 
506 146 520 lub na adres mailowy: adam. pie-
trzkiewicz18@gmail. com

• Zatrudnimy lekarzy dentystów do obsługi co-
dziennej pacjentów, ale jednocześnie zainte-
resowanych implantologią (doświadczenie im-
plantologiczne niekonieczne, zapewniamy peł-
ne bezpłatne przeszkolenie, teoria i praktyka), 
wynagrodzenie 40–50%, możliwość mieszka-
nia. Podmiot leczniczy – Centrum Dentystycz-
ne w Międzyborowie pod Warszawą, wyłączny 
przedstawiciel IBS w Polsce. Oferty CV prosimy 
przesyłać mailem. http: //dentysta. espz. pl

• Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologicz-
ny w Lublinie zatrudni lekarza dentystę z wła-
sną działalnością gospodarczą, lub gotowością 
do jej założenia. Tel. 500 200 181.

• Gabinet w centrum Białej Podlaskiej zatrudni 
stomatologa – kontakt: deniro@post. pl, tel. 602 
507 717.

• Lekarza dentystę na staż lub po stażu zatrudnię, 
Tomaszów Lubelski. Tel. 607 566 615.

• Zatrudnię lekarza dentystę w nowocześnie wy-
posażonym gabinecie funkcjonującym od 6 lat. 
Szeroka baza pacjentów. Praca prywatnie i/lub 
w ramach NFZ. Mieszkanie. Godziny pracy do 
uzgodnienia. Potoczek (ok. Janowa Lub. ). Kon-
takt 603 880 840 lub 695 350 102. 

• NZOZ zatrudni stomatologa do gabinetu w ok. 
Lublina (mile widziana specjalizacja: stomato-
logia zachowawcza, pedodoncja, chirurgia sto-
matologiczna). Umowa z NFZ i pacjenci prywat-
ni. Tel. 605 054 506. 

Drobne

• Wójt Gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899. 

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899. 

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny ro-
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306. 

• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z re-
gulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 
500,00 zł. Telefon: 502 115 045.

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo-
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

• Sprzedam gabinet stomatologiczny (jednosta-
nowiskowy) plus pomieszczenie na drugi gabi-
net, 70 mkw. (+10 mkw.), na parterze w centrum 
Lublina. Lokal własnościowy. Cena 450 000 zł. Te-
lefon kontaktowy 501 256 932. 

• Lokal na gabinet w centrum Białej Podlaskiej 
wynajmę – kontakt deniro@post. pl, tel. 602 
507 717. 

• Wynajmę gabinet stomatologiczny, ul. Organo-
wa, pow. 27 mkw., dogodna lokalizacja, po re-
moncie, miejsce parkingowe. Tel. 790 404 800.
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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.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

• 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

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

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, 
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek 
7.30-15.30

• delegatura Chełm: 
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, środy, czwartki: 
9-15, wtorki i piątki – nieczynne

• delegatura Zamość: 
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek – piątek 
8.30-14.30

• 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

Uwaga! Zmiana 

reklam
a
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