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Ratuj się, bo kto pomoże!
Środowisko medyczne domaga się
wzrostu nakładów na system ochrony
zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB. To
wg WHO najniższe z możliwych finansowanie systemu ale zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne obywatelom (w
Polsce obecnie to 4,8 proc. PKB).
str. 2–3

Znakomicie wykształceni,
zbyt nisko wynagradzani
– Od początku byliśmy przekonani, że pakiet onkologiczny w onkologii dziecięcej to jest wyważanie otwartych drzwi,
bo nasi pacjenci są przyjmowani na bieżąco, leczenie jest w 90
proc. wdrażane błyskawicznie, w ciągu 2-3 dni od pojawienia
się pacjenta –
mówi prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
str. 11
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Chciałem strzelać jak Clint Eastwood
– Dobry, przygotowany technicznie zawodnik „strzela głową”
– wygrywa ten, kto jest bardziej skoncentrowany, lepiej panuje
nad emocjami, nie daje się wyprowadzić z równowagi –
mówi Michał Szczyrek, internista z Kliniki
Pulmonologii PSK 4, pasjonat strzelectwa sportowego,
w rozmowie z Anną Augustowską
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Mobilizacja przed protestem

Dlaczego protestujemy w Warszawie?

Ratuj się, bo kto pomoże!

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 7 września 2016 roku
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie udziela poparcia i deklaruje stosowne wsparcie Porozumieniu Zawodów Medycznych
w śmiałym dążeniu do wzrostu nakładów finansowych na ochronę zdrowia w Polsce oraz uregulowania minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z uchwałami krajowych zjazdów lekarzy.
Dziesięcioletnia perspektywa osiągnięcia nakładów na ochronę zdrowia na poziomie 6,8 % PKB budzi nasz niepokój o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Powszechnie wiadomo, że
system opieki zdrowotnej w Polsce jest skrajnie niedofinansowany, co w zestawieniach ukazujących poziom nakładów na ochronę zdrowia oraz średnie wydatki na leczenie w krajach Unii Europejskiej lokuje nasz kraj w niechlubnej końcówce.
Ochrona zdrowia w Polsce wymaga zdecydowanie szybszego
wzrostu poziomu finansowania, gdyż w obecnej chwili system balansuje na granicy wydolności i ofiarności jego pracowników, co
obniża poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Środowisko lekarskie skupione wokół Lubelskiej Izby Lekarskiej
oczekuje od organów sprawujących władzę w ochronie zdrowia
bardziej energicznych i skutecznych działań na rzecz szybszego
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz regulacji wynagrodzeń, które zapewnią satysfakcję zawodową pracownikom, a ich
rodzinom życie na godnym poziomie.
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„Ratuj się, bo kto pomoże” – to akcja, którą na miesiąc przed
ogólnopolskim protestem w Warszawie, przeprowadzili 27 sierpnia br. w centrum Lublina przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, do którego należą m.in. lekarze rezydenci,
pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i dietetycy a także perfuzjoniści. Podobne akcje w tym
dniu odbyły się jeszcze w kilku miastach: Wrocławiu, Katowicach, Częstochowie, Łodzi i Ostrowie Mazowieckim.
– Chcemy zademonstrować swe niezadowolenie z sytuacji,
w jakiej pracujemy, zdobywamy specjalizację, szkolimy się
i żyjemy – mówili organizatorzy akcji, która na placu Łokietka zgromadziła sporo lublinian.
– Oburza nas to, że proponowana przez Ministerstwo Zdrowia płaca minimalna (przypomnijmy, że stało się to po czerwcowym proteście młodych lekarzy zdobywających specjalizację) jest skandalicznie niska i znacząco odbiega od oczekiwań
naszego środowiska – tłumaczył Jakub Kosikowski, jeden z organizatorów akcji pod Bramą Krakowską.
– Środowisko medyczne domaga się wzrostu nakładów na
system ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB. To wg WHO
najniższe z możliwych finansowanie systemu ale zapewniające
bezpieczeństwo zdrowotne obywatelom (w Polsce obecnie to
4,8 proc. PKB; do 6 proc. PKB nakłady mają być podniesione
dopiero w 2025 roku!); poprawy jakości kształcenia a także uregulowania czasu pracy lekarzy, w tym sprawy dyżurów.
– Bardzo liczymy na poparcie naszej akcji przez całe środowisko ochrony zdrowia. Istnieje potrzeba wsparcia młodszych
lekarzy przez specjalistów, kierowników specjalizacji, ordynatorów i profesorów. Bo nie każdy ma tyle szczęścia co ja,
pracując w klinice, w której spotykamy się ze zrozumieniem
i wsparciem naszej Pani Profesor – podkreślał lekarz Andrzej
Miturski, rezydent w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży
PSK1 w Lublinie.
Akcji, w trakcie której medycy prowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, towarzyszyło zbieranie podpisów pod
pismem do premier Beaty Szydło w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia.
O tym, jak wyglądała i co przyniosła ogólnopolska manifestacja z 24 września br. w Warszawie – napiszemy w następnym numerze Medicusa.
Anna Augustowska
Zdjęcia: Marek Stankiewicz i Lidia Sulikowska
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Porozumienie
Zawodów Medycznych
wyjaśnia:
• Bo mamy dość tłumaczenia pacjentom, że to nie nasza wina,
że długo czekają, lub w ogóle nie mogą dostać świadczeń
zdrowotnych. To nie wina białego personelu.
• Bo nie możemy dłużej pracować po 300 godzin w miesiącu,
by się utrzymać. Tak nie da się żyć.
• Bo nie chcemy dłużej słuchać, że lepiej od ratownika, farmaceuty czy fizjoterapeuty zarabia kasjer bez wyższego wykształcenia i odpowiedzialności za zdrowie i życie.
• Bo nie chcemy swoim zdrowiem i czasem dla rodzin utrzymywać niewydolnego systemu, który niebawem upadnie.
• Bo nie chcemy dalej słuchać, że najważniejszy jest zysk laboratorium, a nie rzetelne badanie i wynagrodzenie badającego.
• Bo nie chcemy słuchać, że lekarz, czy pielęgniarka to służba.
Powołaniem nie wykarmimy rodzin.
• Bo nie możemy patrzeć na to, co jedzą nasi pacjenci. Bo zawód dietetyka i dietoterapia to w Polsce fikcja.
• Bo nie chcemy słyszeć, że nie ma radioterapii dla pacjentów.
Że na diagnostykę obrazową czekają miesiącami.
• Bo nie chcemy słuchać, że danego leku nie ma, bo bardziej
opłaca się go sprzedać za granicą.
• Jest wiele patologii w ochronie zdrowia. Bez zwiększenia nakładów na nią do 6,8 % PKB ich nie zmienimy.

List otwarty PZM do
Premier Beaty Szydło (fragmenty)
(...) Bez natychmiastowej i znacznej poprawy finansowania publicznej ochrony zdrowia w Polsce nie zlikwiduje się kolejek do lekarzy, nie poprawi dostępu do skutecznego leczenia i nowoczesnego diagnozowania, nie
zwiększy ilości personelu medycznego, nie poprawi jakości usług. Nie pomogą tutaj żadne szczegółowe rozwiązania, zaproponowane przez ministra zdrowia, jeśli nakłady
pozostaną tak niskie, jak zaproponował rząd.
Równie zatrważająca jest ministerialna propozycja
ustawy o wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia. Przez najbliższych 6 lat ma być zamrożony dotychczasowy (często skrajnie niski) poziom płac, a zaproponowane po tym okresie stawki stanowią obrazę dla ciężko pracujących, wysoko kwalifikowanych pracowników,
codziennie ratujących ludzkie zdrowie i życie i ponoszących wielką za nie odpowiedzialność. Jak Polacy mają
uwierzyć, że rząd dba o polskiego pacjenta, gdy tak nisko ceni tych, którzy codziennie, bezpośrednio służą mu
pomocą?
Pracownicy służby zdrowia nie zgadzają się na taki
stan rzeczy! Jest on złamaniem przedwyborczych obietnic PiS składanych pracownikom medycznym i polskim
pacjentom. (...)
Z wyrazami szacunku,
Porozumienie Zawodów Medycznych
MEDICUS 10/2016
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Z obrad ORL – wrzesień 2016 r.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 7 września 2016 r. prowadził Janusz Spustek, prezes LIL.
Sprawozdanie z działalności delegatur złożyli ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska –
W dniach 4-6.08.2016 r. odbyła się wycieczka na Białoruś, szlakiem naszych
zabytków kresowych, wzięło w niej
udział 27 osób. W sierpniu zmarły dwie
lekarki z Międzyrzeca Podlaskiego:
dr Marianna Nast-Łosicka, ginekolog,
w wieku 82 lat oraz dr Hanna Dedelis,
dermatolog, w wieku 78 lat.

2016) i pikniku (VI) w Malibu. Lekarze
stażyści jednocześnie z otrzymaniem
PWZ otrzymywali pieczątki lekarskie.
Zmieniliśmy wzór pieczątek na bardziej
funkcjonalny. Rekomendowano lekarza Piotra Ziemeckiego, jako osobę do
współpracy z Biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich. Otrzymaliśmy podziękowanie za zainteresowanie współpracą z rzecznikiem. Prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal została członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia. Wyrażono zgodę na renowację grobu dr. Mieczysława Certowicza

Delegatura Chełm – Poinformowano lekarzy o nowych przepisach zmieniających ustawę o działalności leczniczej w zakresie zasad rejestracji praktyk
lekarskich. Zapoznano członków delegatury z treścią apelu NRL w sprawie zbyt
niskich wynagrodzeń lekarzy. Konsultacje środowiskowe dotyczyły lokalizacji
i wyposażenia siedziby delegatury.
Delegatura Zamość – W dniach 1214.08.2016 r. odbył się na kortach klubu tenisowego „Return” VIII Ogólnopolski Memoriał im. dr. Tomasza Teresińskiego. Poziom memoriału oceniono jako wysoki, a uczestniczyło w nim
51 lekarzy.
Delegatura Lublin – Wytypowano
Marię Durę jako przedstawiciela Izby
i członka Zespołu Interdyscyplinarnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Odbyło się spotkanie z lekarzami ze Wschodu (kilkunastu lekarzy
z Białorusi, Kazachstanu), którzy przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia
Wspólnota Wschodu. Udzielono zgody na finansowanie wielu imprez sportowych, m. in. udziału lekarzy w Letnich Igrzyskach w Zakopanem (wrzesień

w Krasnymstawie i przyznano na ten cel
kwotę 2500 zł.
Komisje problemowe ORL
Komisja ds. Seniorów – W okresie
wakacyjnym zrealizowano jedno wyjście do kina.
Komisja ds. Kultury – W dniu 24
września 2016 r. odbędzie się wernisaż
wystawy prac Izabelli Edeńskiej „Kwiaty, pejzaże – moje impresje”.
Komisja Rekreacji i Sportu – W drugą niedzielę października 2016 r. odbędzie
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się kolejny piknik rodzinny w Jabłonnie.
Komisja ds. Etyki i Komisja Bioetyczna – rozpatrują zgłaszane sprawy
na bieżąco.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– Przygotowano dokumenty: „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”
i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” dla absolwentów
uniwersytetów medycznych, którzy rozpoczynają z dniem 1 października 2016 r.
staż podyplomowy.
Wiceprezes LIL Leszek Buk przedstawił protokół z posiedzenia komisji ds.
zbadania potrzeb lokalowych biur delegatur LIL z dnia 27 czerwca 2016 r. Końcowy wniosek protokołu informuje, że
siedziby delegatur LIL w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu spełniają wymogi formalne dla celów, do których zostały powołane.
Koleżanki i koledzy z Oddziału Ortopedii i Traumatologii szpitala w Janowie
Lubelskim zgłosili wniosek o przyznanie
przez ORL w Lublinie – Diamentowego
Lauru Medycznego Krzysztofowi Jakubowi Kalicie, długoletniemu dyrektorowi
szpitala i ordynatorowi Oddziału Ortopedii i Traumatologii. Zgłoszony wniosek
został jednomyślnie przyjęty przez ORL.
Przyznany Laur Medyczny zostanie wręczony na Okręgowym Zjeździe Lekarzy
w marcu 2017 r.
Prezes Janusz Spustek w piśmie skierowanym do prezesa NIL Macieja Hamankiewicza, oraz Andrzeja Sawoni, prezesa
ORL w Warszawie, poinformował m.in., że
„został zobowiązany do wyrażenia całkowicie negatywnej opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dotyczącej przedsięwzięcia utworzenia przy
izbach lekarskich zespołu biegłych i wpisania tych izb na „listę biegłych instytucjonalnych”, co oznaczać by mogło, przejęcie
całkowitej odpowiedzialności za funkcjonowanie tej dość niejasnej i niezrozumiałej instytucji prawnej”.
(jj)

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 następującym zakresie:

miejsce zatrudnienia
miejsce zamieszkania
aktualny adres do korespondencji
MEDICUS 10/2016

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

Punkty już bez limitów
11 sierpnia br. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zmienił rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów. Powiało
nadzieją na kres nieporozumień podczas rozliczania punktów edukacyjnych w okresie czteroletnim.
Nowe rozporządzenie jest dostępne na
stronie internetowej LIL – www.oil.lublin.pl – w zakładce „Prawo medyczne”.
Warto je upowszechnić w miejscach pracy
lekarzy. Zmiana ujednolica przyznawanie
punktów w 19 kategoriach i formach doskonalenia zawodowego oraz sposób ich
weryfikacji, a przede wszystkim likwiduje limity. W każdej formie doskonalenia
można uzyskać 200 punktów, choć nie
będzie to już takie łatwe, jak dotychczas.
Aby zdobyć wymagane minimum trzeba
będzie spędzić 200 godzin na wykładach
i prezentacjach zjazdowych. Dotychczas
zaliczano tylko 40 punktów, nawet kiedy
lekarz okazywał dowody uzyskania ponad 200 punktów.
Naczelna Izba Lekarska niemal od początku zwracała się z postulatem do ministerstwa o zmianę rozporządzenia tak,
aby nie dzielić poszczególnych rodzajów
aktywności edukacyjnych, traktować je
równorzędnie i znieść limity możliwych
do zdobycia punktów w każdej z nich. Postulat środowiska lekarskiego doczekał się
realizacji dopiero teraz, kiedy za sterami
polskiej służby zdrowia stanął długoletni
szef i lider samorządu lekarskiego.

Przy rozliczeniu czasem będzie potrzebne zaświadczenie, dyplom czy potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji. Ale już wygłoszenie
wykładu lub doniesienia w formie ustnej
lub plakatowej na zjeździe, konferencji
czy sympozjum naukowym weryfikacja
nastąpi na podstawie programu. W przypadku fachowej publicystyki lub opublikowania programu multimedialnego, tłumaczenia fachowej literatury wystarczy
tylko notka biograficzna. Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego dopiszemy sobie 30 punktów za
każdy rok, a za kierowanie specjalizacją
15 punktów za 1 lekarza za 1 rok, ale za
przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów już tylko 5 punktów. Tyle samo przyznamy sobie punktów, ale za jeden dzień odbytej
praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym.
200 punktów za jednym zamachem rozliczymy po udanej obronie pracy doktorskiej i habilitacyjnej oraz nominacji profesorskiej.
Wymóg zdobywania punktów edukacyjnych obowiązuje od 2004 roku. Każdy nowy akt prawny ingerujący w życie
zawodowe lekarza budzi zrozumiały niepokój, niekiedy nawet odruch protestu.
Po pierwszych czterech latach okazało
się, że mniej niż połowa lekarzy uzyskała wymagane minimum. Dla tych, którzy
nie rozliczyli się z wystarczającego limitu
punktów edukacyjnych nie przewidziano

Organizatorami spotkania są:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu, Polska Federacja Szpitali.
Rok temu, jesienią 2015, w Białej Podlaskiej odbył się
I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Była to wyjątkowa
inicjatywa – pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy
i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach a także okazja do omówienia szansy na współpracę
między tymi krajami.
W tym roku głównymi tematami szczytu będą: zagadnienia związane z koordynowaniem opieki medycznej;
nowoczesne systemy informatyczne w ochronie zdrowia
a także Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia w Perspektywie 2014-2020.
Opr. aa
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Podstawa:Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
(DzU z 2016 poz. 1327) zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów

Wygasają umowy na leki
refundowane

O zdrowiu z sąsiadami
W dniach 20-21 października 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Białej Podlaskiej odbędzie
się II Polsko-Białoruski Szczyt
Zdrowia.

żadnych sankcji. Jak również rekordziści nie mogli liczyć na żadne przywileje.
Wydawało się, że punkty edukacyjne będą
jednym z kryterium w konkursach ordynatorskich lub zawieraniu bardziej atrakcyjnych umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych. Nic z tych rzeczy!
Czy zatem połowa lekarzy nie lubi
się uczyć i stroni od samokształcenia?
W USA i Australii brak udokumentowania
doskonalenia i pogłębiania wiedzy medycznej przez lekarza może prowadzić do
utraty prawa wykonywania zawodu.
W Polsce wciąż istnieją dwie podstawowe bariery ustawicznego kształcenia
lekarzy: dostęp do różnych form zdobywania wiedzy i... koszty. Niestety, polskich lekarzy nie stać na wyjazdy cztery razy w roku w cztery strony świata
na kongresy i sympozja. Polski ustawodawca nie stworzył lekarzom warunków
kształcenia porównywalnych z innymi
krajami m.in. obowiązku udzielania płatnych urlopów szkoleniowych przez pracodawców, odpisania kosztów kształcenia od podstawy wymiaru podatku, stworzenia systemu wynagrodzeń pozwalającego każdemu lekarzowi na realizację tego obowiązku.
Marek Stankiewicz

W oparciu o informacje, uzyskane w OW NFZ w Lublinie,
uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2017 r., z mocy prawa wygasają automatycznie umowy na wystawianie recept refundowanych.
Wszyscy lekarze, korzystający z uprawnień do wystawiania
recept refundowanych dla celów komercyjnych (gabinety prywatne) lub do wystawiania recept „pro auctore” i „pro familiae” powinni złożyć osobiście, możliwie szybko, odpowiedni
wniosek w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ul. Marii
Koryznowej 2 D, pok. 42 oraz w delegaturach NFZ: w Białej
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia potrzebne lekarzowi, można uzyskać telefonując w Lublinie na numery: 81 53-10-509, 81 53-10-684,
a także na telefony w delegaturach: Biała Podlaska 83 344-9306, Chełm 82 56-22-242, Zamość 84 67-76-423.
Obecnie przewiduje się, że nawet po wprowadzeniu recept
elektronicznych, recepty „pro auctore” i „pro familiae” wystawiane będą tylko na receptach papierowych.
Wnioski uprawniające do wystawiania recept na leki refundowane, można składać w ww. placówkach NFZ: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00.
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Radiologia? To z europejskim dyplomem
z Krzysztofem Pyrą,
specjalistą z zakresu radiologii z Zakładu Radiologii Zabiegowej
i Neuroradiologii SPSK nr 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Egzamin specjalizacyjny z anestezjologii czy urologii można zdawać poza granicami kraju w ramach działalności europejskich towarzystw, czy z radiologią jest podobnie?
– Tak, odpowiednikiem w świecie
radiologii i diagnostyki obrazowej jest
EDiR (European Diploma in Radiology) – Europejski Dyplom
w Zakresie Radiologii. Pomyślne ukończenie egzaminu pozwala na uzyskanie stopnia specjalisty, który jest honorowany również w Polsce.
Dyplom EDiR jest świadectwem na to, że posiadanie wiedzy w zakresie
radiologii ogólnej przez
kandydata spełnia wymogi przewidziane po ukończeniu szkolenia zgodnie
z wytycznymi zawartymi
w ESR European Training
Curriculum. Dyplom EDiR
jest oficjalnie oraz w pełni
aprobowany przez Europejski Związek
Lekarzy Specjalistów oraz Europejskie
Stowarzyszenie Radiologiczne. Egzamin
jest nadzorowany przez Europejską Radę ds. Radiologii zgodnie z wymogami
wyznaczonymi przez ESR. Jedną z wielu zalet tego egzaminu jest fakt, że można zmierzyć się z tym 2-dniowym sprawdzianem umiejętności już podczas ostatniego roku specjalizacji. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę podczas największego kongresu radiologicznego ECR w Wiedniu i na jesieni, w różnych miejscach w Europie, bywają również w Polsce. Gorąco zachęcam kolegów
starających się o specjalizację z radiologii
do podjęcia próby. Z własnych doświadczeń mogę szczerze polecić.
• W jaki sposób można zostać dopuszczonym do EDiR?
– Egzamin z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. Aby
przystąpić do egzaminu należy spełnić
trzy podstawowe kryteria: być co najmniej na piątym roku specjalizacji; być
członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego a także Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego
(ESR). Szczegóły można znaleźć na stronie www.myebr.org Trzeba się też liczyć

z wydatkiem 500 euro – to koszt udziału w egzaminie.
• A sam egzamin jak wygląda?
– To jest egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych i składa
się z trzech części.
Zaczyna się testem wielokrotnego wyboru (90 minut). Następnie kolejny test

z krótkimi przypadkami (90 minut) – wielokrotne odpowiedzi i wolne miejsca do
uzupełnienia.
Część praktyczna obecnie ma formę komputerową, ja zdawałem ją ustnie. Kandydat otrzymuje stację roboczą
i przypadki kliniczne, do których otrzymuje serię pytań i ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Najbliższy egzamin
odbędzie się podczas ECR w Wiedniu
w marcu 2017 r., ale nabór rusza już 17
października br. Szczegóły można znaleźć na stronie www.myebr.org.
• Czy radiologia interwencyjna jest
oddzielną specjalizacją? Czy jest egzamin potwierdzający tę umiejętność?
– Poza USA, UK i Turcją radiologia
interwencyjna nie jest oddzielną specjalizacją i jest traktowana jako podspecjalizacja/umiejętność. Można ją potwierdzić
w ramach europejskiego towarzystwa
CIRSE (The Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), gdzie corocznie odbywa się egzamin,

po zdaniu którego EBIR (European Board of Interventional Radiology) przyznaje dyplom, który jest wysoko cenionym na międzynarodowej arenie wykładnikiem umiejętności radiologów zabiegowych.
• Czyli z takim dyplomem jest łatwiej
zdobyć pracę?
– EBIR ma na celu ułatwienie zawodowego poruszania się radiologów zabiegowych po całej Europie, a nawet świecie.
Specjalizacja EBIR to wyraźny sygnał
dla pracodawcy, że to wyjątkowo dobry
fachowiec, posiadający znajomość treści europejskiego programu nauczania i Syllabus
radiologii interwencyjnej,
które służą jako kompleksowe wytyczne do egzaminu, ale również potwierdzają wysokie umiejętności praktyczne.
• W paru słowach, czym
jest CIRSE i czym się zajmuje?
– Jest to stowarzyszenie
edukacyjne i naukowe, mające na celu poprawę opieki nad pacjentem poprzez
wspieranie nauczania, nauki, badań i praktyki klinicznej w zakresie układu sercowo-naczyniowego i radiologii interwencyjnej.
CIRSE ma na celu wspieranie edukacji
i dalszych badań w tej dziedzinie, a także zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i zwiększanie dostępności do terapii
IR (interventional Radiology). Poza tym
CIRSE corocznie gromadzi tysiące radiologów zabiegowych podczas licznych
spotkań i kongresów.
• Mam wrażenie, że radiologia zabiegowa dla wielu lekarzy wciąż jest pewną zagadką?
– Też mam czasami takie odczucie.
Stąd w ramach działalności ETF (European Trainee Forum) staramy się promować tę dziedzinę, poczynając od studentów. Program studencki „Be inspiRed”,
pozwala studentom bezpłatnie uczestniczyć w corocznych kongresach CIRSE
lub ECIO, które odbywają się w Barcelonie, Lizbonie i innych miastach Europy.
To niebywała szansa poznania świata
radiologii zabiegowej.

Najbliższy egzamin odbędzie się podczas ECR w Wiedniu w marcu 2017 r.,
ale nabór rusza już 17 października br.
Szczegóły można znaleźć na stronie www.myebr.org
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Trzeba słuchać, co mówi pacjent
z dr n. med. Magdaleną Chrościńską-Krawczyk,
kierownikiem Polikliniki Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie, krajowym koordynatorem
Europejskiej Akademii Niepełnosprawności u Dzieci,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Jest Pani kierownikiem
Polikliniki USzD i koordynuje pracę 21 poradni. To nie
wszystko?
– Wśród tych poradni
w USzD mamy jedyne w swoim rodzaju takie jak poradnia
nefrologiczna, genetyczna, kardiologiczna, endokrynologiczna i szereg innych. Zatrudnieni
są w nich lekarze, którzy na co
dzień pracują na oddziałach. Jestem również zatrudniona w Oddziale Neurologicznym na stanowisku st. asystenta. W klinice, którą kieruje prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk mamy
24 łóżka, a zatrudnionych jest
w niej 11 lekarzy. Jesteśmy jedynym Oddziałem Neurologicznym na terenie województwa lubelskiego i mamy praktycznie
przegląd wszystkich przypadków neurologicznych. Niektórych pacjentów, przede wszystkim z podejrzeniem genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych, kierujemy
do Centrum Zdrowia Dziecka lub Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Niestety, coraz częściej zdarzają się dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego, które są kierowane do zabiegów
neurochirurgicznych, a po operacji dalsze
leczenie prowadzą nasi koledzy z Kliniki
Hematologii i Onkologii.
Wspólnie z dr Jolantą Taczałą z Kliniki Rehabilitacji podjęłyśmy inicjatywę
objęcia opieką dzieci z grupy ryzyka. Są
to dzieci, głównie noworodki i niemowlęta urodzone przedwcześnie, z objawami nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego, z niedotlenieniem okołoporodowym. Przyjmujemy te dzieci na bieżąco,
tak że nie muszą oczekiwać długo na wizytę w poradniach neurologicznej i rehabilitacyjnej, ponieważ chcemy odpowiednio wcześnie wykryć występujące nieprawidłowości, aby móc wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne.
• Od 2 lat jest Pani koordynatorem
eksperymentu leczniczo-medycznego.
8

porażeniem. W terapii prowadzonej łącznie z intensywną rehabilitacją dziecka
widzimy u chorych niewielką poprawę.
Ostatnio, po raz pierwszy podaliśmy komórki macierzyste bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego. Terapię tę stosujemy nie tylko u dzieci z całej Polski,
ale i z zagranicy.



• Czy wystarczające jest jednorazowe podanie komórek macierzystych?
– Podajemy je 5 razy, w odstępach 8-tygodniowych i na ostateczny efekt terapeutyczny czekamy 5-6 miesięcy od ostatniego podania. Nasze badania chcemy poszerzyć o pobieranie pewnych parametrów z krwi i płynu mózgowordzeniowego, przed i po podaniu komórek macierzystych. Eksperyment
jest poparty przeprowadzanymi badaniami klinicznymi m. in. w USA.
Komórki podawane są wyłącznie
w warunkach szpitalnych.

– Nasz eksperyment polega na stosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w terapii chorób neurologicznych, przede wszystkim w mózgowym
porażeniu dziecięcym i innych przewlekłych chorobach neurologicznych. O eksperymencie leczniczym mówimy wówczas, gdy wszystkie dostępne środki terapeutyczne są niewystarczające. Wówczas możemy spróbować eksperymentalnej terapii. Mezenchymalne komórki macierzyste są pozyskiwane ze sznurów pępowinowych od dawcy niespokrewnionego z pacjentem, otrzymujemy je z Polskiego Banku Komórek Macierzystych
z Warszawy. Obecnie nie jest to jeszcze
badanie kliniczne, ale terapia eksperymentalna. Odpowiednio przygotowane
komórki macierzyste, dla konkretnego
dziecka, są transportowane do nas z Warszawy i są podawane w naszym Banku
Krwi. Eksperyment ten trwa już około 2
lat i, co jest najważniejsze, jak dotychczas nie obserwujemy żadnych działań
niepożądanych, występujących po podaniu, a wstępne efekty terapii są zadowalające. Terapia, generalnie rzecz biorąc,
jest skierowana do dzieci z mózgowym
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• Jakie są zadania Europejskiej
Akademii ds. Niepełnosprawności
u Dzieci (EACD)?
– Organizacja, której jestem krajowym koordynatorem, zrzesza lekarzy oraz terapeutów, którzy zajmują się różnymi rodzajami niepełnosprawności u dzieci. Szefem organizacji jest prof. Giovanni Cionni z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Pizie.
Praca tej organizacji polega na gromadzeniu osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, wymianie doświadczeń,
metod leczenia i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. EACD co roku organizuje spotkania w różnych krajach Europy,
w 2020 r. planujemy taką dużą konferencję w Polsce.
• Otrzymała Pani tytuł Lekarz Roku
2016, przyznany przez kapitułę Dziennika Wschodniego.
– W tak trudnej specjalności, jaką jest
pediatria i neurologia dziecięca, wzorem do naśladowania była dla mnie moja Mama – dr Stefania Garbarz-Chrościńska (pediatra), która nauczyła mnie,
że aby być dobrym lekarzem, to trzeba
być przede wszystkim dobrym człowiekiem i zawsze słuchać tego, co ma do powiedzenia pacjent oraz nie odmawiać nigdy pomocy potrzebującym. Kolejną taką
osobą jest pani dr Janina Kalenik, nestorka lubelskiej neurologii dziecięcej, którą
niezwykle cenię i szanuję.
reklama
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Znakomicie wykształceni, zbyt nisko wynagradzani
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z prof. Jerzym Kowalczykiem,
konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii
i hematologii dziecięcej,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
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Lubelski CUD już wkrótce!
W Lublinie powstaje jedno z 12 w kraju Centrów Urazowych dla Dzieci (CUD). Będzie częścią Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
– Co prawda do utworzenia centrum
przygotowujemy się od kilku lat, ale
w praktyce nasz szpital działa już w tym
systemie od dawna. To u nas przecież
16 lat temu powstał pierwszy w Polsce
Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci i to do nas trafiają najcięższe przypadki z całego regionu, a także spoza –
podkreśla Agnieszka Osińska, rzeczniczka USD.
Powstająca w kraju sieć CUD-ów
ma obniżyć liczbę zgonów spowodowanych m.in. wypadkami i urazami, które
są najczęstszą przyczyną śmierci u dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat a także zminimalizować kalectwo, które powstaje w ich wyniku.
Jak podkreśla prof. Janusz Bohosiewicz, konsultant krajowy ds. chirurgii
dziecięcej, w ciężkich urazach liczy się
czas. Przywiezione z wypadku dziecko
powinno jak najszybciej trafić do szpitala,
gdzie będzie czekał zespół specjalistów
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a warunki sprzętowo-logistyczne będą
zapewniać kompleksową opiekę.
Dlatego przez całą dobę w ośrodkach
mają dyżurować chirurg dziecięcy, anestezjolog, neurotraumatolog i ortopeda. Jeśli będzie taka potrzeba do CUDu w ciągu pół godziny od zgłoszenia ma
trafić kardiochirurg, a w ciągu 12 godzin
chirurg szczękowo-twarzowy.
Z założenia do centrów urazowych
mają trafiać dzieci i młodzież z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami.
Nowa inwestycja w lubelskim szpitalu dziecięcym ma rozpocząć się na wiosnę przyszłego roku i zakończyć na początku 2018 roku.
Lubelski szpital otrzymał w sumie
4,7 mln złotych dofinansowania na realizację inwestycji z Unii Europejskiej
i Ministerstwa Zdrowia. – Do pełnego
wyposażenia brakuje nam jeszcze aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorem; zakupimy też lampę operacyjną
a pod koniec września otworzymy pracownię rezonansu magnetycznego. Natomiast w przyszłości trzeba będzie zakupić nowy tomograf komputerowy –
wylicza Agnieszka Osińska.
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To nie koniec, szpital musi też dostosować salę operacyjno-resuscytacyjną,
w której trzeba przebudować sieć wentylacyjną i klimatyzację, a także wydzielić salę wybudzeń. Wiosną zmodernizowano przy Chodźki szpitalne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych,
które zostało powiększone i spełnia teraz wymogi pozwalające śmigłowcom
lądować także nocą (lądowisko działa
od 2003 roku).
W Polsce ma powstać 12 takich centrów urazowych dla dzieci, m.in. we
Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku i Katowicach. Lubelski CUD jest
bardzo potrzebny, bo jak pokazują statystyki, rocznie do szpitalnego oddziału ratunkowego USD w Lublinie trafia aż 15
tysięcy dzieci, w większości z urazami
kończyn i głowy. Lubelszczyzna to rolniczy region, ofiarami wypadków przy
pracach polowych i w gospodarstwach
są często także dzieci.
Wypadki komunikacyjne, zatrucia,
upadki z wysokości, oparzenia, utonięcia
to główne przyczyny zgonów najmłodszego pokolenia w kraju. Sieć 12 CUDów powinna zmienić te statystyki.
aa
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• Od 20 lat jest Pan konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Jakie obecnie stoją problemy przed tą specjalnością?
– Od początku pełnienia funkcji konsultanta krajowego – cały czas – toczę
walkę o dwie rzeczy. Po pierwsze o organizację opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową w Polsce, która jest
dobrze ustawiona i czasami muszę nawet hamować różne „zapędy reformatorskie”, aby nie uszkodziły tego, co jest dobrze zbudowane. Obecny system opieki
nad dziećmi zdaje egzamin, wszyscy pacjenci objęci są opieką ośrodków specjalistycznych, a wyniki uzyskiwane w leczeniu są porównywalne z innymi ośrodkami zagranicznymi. Tymczasem w onkologii pacjenta dorosłego wyniki terapii uzyskiwane w Polsce odbiegają od
tych w Europie Zachodniej na co składa się cały szereg czynników, w tym organizacyjne. Ponieważ bardzo wielu dorosłych choruje na nowotwory, a choroby dzieci stanowią tylko 1 proc. wszystkich nowotworów naszej populacji, to nie
można przekładać zmian organizacyjnych
w sposób automatyczny na system opieki dla dzieci. Od początku byliśmy przekonani, że pakiet onkologiczny w onkologii dziecięcej to jest wyważanie otwartych drzwi, bo nasi pacjenci są przyjmowani na bieżąco, leczenie jest w 90 proc.
wdrażane błyskawicznie, w ciągu 2-3 dni
od pojawienia się pacjenta. Włączenie leczenia u dzieci dopiero w ciągu 6 tygodni było dla nas czymś kompletnie bzdurnym. Konsylia specjalistów wprowadziliśmy dawno, już wiele lat temu. W związku z tym walczyłem o to, aby onkologia
dziecięca była z pakietu onkologicznego
wyłączona i po wielu dyskusjach Ministerstwo Zdrowia to zrozumiało.
• Będąc konsultantem krajowym zrobił Pan bardzo dużo dla małych pacjentów i ich rodzin.
– Prawdę mówiąc, uważam, że to stanowisko powinien objąć już ktoś młodszy. Wychowaliśmy bardzo wielu znakomitych onkologów, którzy mają uznanie
w gremiach międzynarodowych i mają
zdolności organizacyjne – dlatego pałeczkę powinni przejąć młodsi koledzy. Dzięki
temu da się utrzymać taki wysoki poziom
leczenia nowotworów u dzieci. W ramach Polskiego Towarzystwa Onkologów i Hematologów Dziecięcych chcemy

te zmiany przeprowadzić. Myślę, że również w nadzorze specjalistycznym są konieczne pewne zmiany pokoleniowe, aby
przyszli nowi ludzie z nowymi koncepcjami, przed którymi staną nowe wyzwania.
Przez ostatnich 20 lat walczyłem, żeby finansowanie onkologii dziecięcej było na
takim poziomie, aby dało możliwość wykorzystania wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny dla ratowania życia

dzieci z nowotworami. Uważam, że to
finansowanie jest wciąż niedostateczne,
ale jednak, na szczęście, umożliwia nam
przyzwoite leczenie, bo, to muszę przyznać, finansowanie na leki, na diagnostykę jest wystarczające.
Niestety, pieniądze nie są wystarczające, aby docenić wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy pracują na
naszych oddziałach. To jest problem, bo
ci specjaliści mogą pracować wszędzie.
Rezydenci, stażyści po zaliczeniu praktyk
stwierdzają, że po pobycie tutaj nauczyli
się właściwie całej pediatrii, bo u nas jest
przekrój wszystkich możliwych zaburzeń
ze strony wszystkich narządów. W chwili
obecnej w naszych 18 ośrodkach w kraju
pracuje 160 specjalistów z onkologii i hematologii dziecięcej, mamy 40 osób specjalizujących się. Na potrzeby oddziałów
szpitalnych ta liczba jest wystarczająca,
natomiast jest niewystarczająca, aby zapewnić dzieciom opiekę ambulatoryjną.
Chcielibyśmy otworzyć poradnie hematoonkologiczne w takich miastach jak: Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość, aby
rodzice z błahą sprawą nie musieli jechać
do Lublina. Nasi lekarze powinni być lepiej wynagradzani, co dotyczy także pielęgniarek. Praca u nas na oddziale jest bardzo stresująca, bo opiekujemy się dzieckiem, którego życie jest zagrożone. Chemioterapia wymaga niezwykłej koncentracji i uwagi, bo pomyłka w dawce leku
o 1/10 mg lub nawet mniej, może mieć
katastrofalne znaczenie. Lekarze i pielęgniarki wypalają się zawodowo i dochodzą do wniosku, że mając taki wysoki poziom wiedzy i umiejętności poradzą sobie
wszędzie. Wyjeżdżają za granicę, szukając lżejszej pracy, wcale gorzej nie wynagradzanej, a nam świetnie wykształconych specjalistów ubywa.

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

kurs medyczny dla lekarzy dentystów
14.10.2016 r. o godz. 9.00
pt.: Nowoczesna protetyka. Estetyczne odbudowy ceramiczne podczas jednej wizyty
wykonywane systemem CEREC
Zajęcia odbędą się w siedzibie LIL, ul. Chmielna 4.
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Wystarczy prawo wykonywania zawodu
z Łukaszem Szozdą,
ekspertem ds. bezpieczeństwa
w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej,
rozmawia Anna Augustowska
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• Rozmawiamy krótko po gigantycznym trzęsieniu ziemi, jakie dotknęło
Włochy. Braliście udział w akcji ratunkowej?
– Nie. W Europie funkcjonuje tzw. Europejski Mechanizm Ochrony Ludności
EUCPM. Zakłada on system reagowania
grup ratowniczych różnych specjalności
w sytuacji katastrof i prośby o pomoc ze
strony kraju członkowskiego. Zadeklarowane przez kraje członkowskie zasoby są

szybko dysponowane w razie potrzeby.
Same kraje członkowskie – takie jak Włochy – również posiadają duże zdolności
do radzenia sobie z kryzysami takimi jak
trzęsienia ziemi. Tym samym na terenie
UE pomoc grupy takiej jak Polish Emergency Team nie jest niezbędna, a mogłaby w pewnych warunkach być nawet problemem dla kraju przyjmującego.
• W sierpniu zakończył się kolejny nabór
chętnych do pracy w Zespole Ratunkowym,

• Jak wygląda „typowy” wyjazd na misję: ile trwa, na co mogą liczyć biorący
udział w wyprawie?
– Nie ma czegoś takiego jak typowy
wyjazd. Każdy ma swoją specyfikę i wymagania. Warunki, jakie spotkamy na
miejscu mogą i są zazwyczaj zaskoczeniem – pozytywnym lub negatywnym.
Należy być przygotowanym na najgorszy scenariusz, w którym pomimo
działań ratunkowych będziemy musieli mierzyć
się z bardzo trudnymi warunkami życia. Uczestnicy
misji muszą być gotowi do
wyjazdu na czas dwóch tygodni. W ramach konkretnych działań zapewniamy im pokrycie kosztów
przelotu, zakwaterowania
na miejscu, wyżywienia.
Otrzymują również część
wyposażenia osobistego
oraz pełne wyposażenie ratunkowe.
• Dlaczego warto włączyć się w pracę zespołu?
– Wolontariat w naszym zespole umożliwia zrobienie czegoś więcej niż to, co
oferuje nam zawodowa codzienność. Ponieważ dostarczenie pomocy medycznej
do osób, które straciły wszystko, są poszkodowane a ich liczba idzie w setki lub
tysiące zmusza nasze ciała i umysły do
pracy na najwyższych obrotach.

Szczegóły na stronie http://pcpm.org.pl/zespol-ratunkowy-pcpm
MEDICUS 10/2016

się m.in. internetowymi ogłoszeniami
usług medycznych otrzymałem fakturę
na kwotę 1200 zł – za rzekomo zamówioną, ale nieopłaconą usługę związaną z zamieszczeniem ogłoszenia o świadczonych
usługach medycznych na jednym z internetowych portali. Poprosiłem więc o przesłanie podpisanej „przeze mnie” umowy.
Zwrotnie otrzymałem skan pisma, na którym widniał podobno mój podpis, zresztą jak się okazało, bardzo nieumiejętnie
podrobiony. Po poinformowaniu firmy, że
sprawę podrobienia podpisu i próbę wyłudzenia zgłoszę organom ścigania, całą
sprawę próbowano załagodzić, informując mnie, że wystąpił „błąd systemu” i zaszła pomyłka. Tłumaczono mi, że istnieje przedsiębiorca o tym samym imieniu
i nazwisku, co po sprawdzeniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okazało się nieprawdą. Postanowiłem jednak odpuścić, ale
miesiąc później, kiedy otrzymałem wezwanie do zapłaty z Działu Windykacyjnego Firmy X, złożyłem do prokuratury
zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa. Ostatecznie okazało się, że
pracująca w firmie kobieta, zresztą z wykształcenia prawniczka (sic!) sfałszowała podpisy kilku lekarzy! Sprawa znalazła finał w sądzie, a oszustka została przez
sąd przykładnie ukarana.
Niestety, rozmawiając na co dzień
ze znajomymi lekarzami, widzę, że tego
typu próby wyłudzeń, czy oszustw mają
miejsce coraz częściej. Jak zatem powinniśmy się przed nimi bronić?

Jeśli ktoś składa
nam podejrzaną ofertę telefoniczną, w żadnym wypadku nie wyrażajmy na nią zgody.
Gdy dzwoni do nas numer zastrzeżony, zastanówmy się, czy warto
w ogóle odbierać połączenie? Jeśli odbierzemy telefon i faktycznie
moglibyśmy być zainteresowani przedstawioną nam ofertą, to poprośmy o przesłanie jej szczegółów wraz z danymi firmy na przykład tradycyjną pocztą, czy emailem. Zawsze pytajmy o imię i nazwisko osoby dzwoniącej i dokładną nazwę
firmy. Najczęściej podejrzana firma nie
skontaktuje się już z nami, a jeśli tak, to
będziemy mieli możliwość dokładnego
zweryfikowania jej i sprawdzenia oferty. Jeśli zaś otrzymamy przesyłkę, której
nie zamawialiśmy, nie musimy opłacać
załączonej faktury, a przesyłkę możemy
potraktować jako zwykły upominek. Nigdy nie podejmujmy pochopnych decyzji, a w przypadku wysłania nam podejrzanego wezwania do zapłaty za usługę,
której nie zamawialiśmy, postarajmy się
sprawę wyjaśnić. Jeśli jednak rozmowy
nie odniosą zamierzonych skutków, a my
zaczniemy być bezpodstawnie nękani,
sprawę jak najszybciej przekażmy w ręce
organów ścigania, które z pewnością skuteczniej niż my zajmą się oszustami.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne
Tel. 601 340 730

reklama

• Ratownicy to głównie lekarze medycyny ratunkowej, czy także innych specjalności?
– W skład Zespołu Ratunkowego
PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR
i inni ratownicy specjalistyczni, strażacy oraz wspierający ich pracownicy

humanitarni PCPM. To
grupa ekspertów z powyższych dziedzin, którzy są
gotowi podjąć pracę na obszarze objętym katastrofą w możliwie jak najkrótszym czasie. Grupa specjalistów związanych z Zespołem Ratunkowym PCPM
jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana.

Lekarz coraz częściej staje się celem
naciągaczy i oszustów. Część z nas ulega presji coraz to sprytniejszych naciągaczy, chociaż powinniśmy zignorować sprawę lub w uzasadnionym
przypadku złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa.
Celem oszustów, czy najzwyklejszych
naciągaczy, stają się najczęściej lekarze
prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, ale nie tylko. Któż z nas nie otrzymał choć jednej podejrzanej oferty? Jedna
z bardziej nagłaśnianych w ostatnim czasie spraw dotyczyła firmy, która rozsyłała
do lekarzy wezwania do zapłaty za usługi
związane z nic nieznaczącym rejestrem.
Wielu medyków z całej Polski otrzymało korespondencję z „Rejestru Krajowych
Świadczeniodawców Leczniczych” z sugestią uregulowania opłaty rejestracyjnej. Część lekarzy myśląc, że opłata jest
obligatoryjna, a jej zignorowanie będzie
niosło ze sobą negatywne konsekwencje
prawne, dokonała w rzeczywistości dobrowolnej wpłaty. Jak się potem okazało,
o czym już kilkakrotnie informowała Izba
Lekarska w swoich biuletynach, podmiot
rozsyłający pisma jest spółką prawa handlowego i nie ma nic wspólnego ze znanym większości z nas Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
Jak grzyby po deszczu powstają również firmy, które coraz częściej wysyłają nam niezamawiane przez nas artykuły, najczęściej „certyfikaty zaufania”, które rzekomo zostały przyznane nam przez
specjalne gremia, czy na podstawie głosowania pacjentów, najczęściej za nasze „wzorowe i pełne uznania podejście
do chorych”. Jak się jednak okazuje, po
przeczytaniu załączonego do nich listu
– za ich używanie jesteśmy zobligowani do wniesienia, zwykle jednorazowej,
opłaty, najczęściej w wysokości kilkuset
złotych. W nadanej do nas „bezpłatnie”
paczce mogą znajdować się również niezamawiane przez nas książki, płyty CD,
czy DVD z materiałami edukacyjnymi dla
lekarzy. Po otwarciu przesyłki okazuje
się, że zawiera ona również fakturę, którą według załączonej korespondencji mamy obowiązek opłacić. Powinniśmy jednak wiedzieć, że w świetle obowiązującego prawa nie mamy obowiązku wpłacać
pieniędzy za niezamówiony towar, a tym
bardziej nie musimy tracić czasu na jego odsyłanie. Przesłanie niezamówionego towaru w tym przypadku następuje na
koszt i ryzyko przedsiębiorcy.
Sam również doświadczyłem kilku
bardziej „spektakularnych” prób wyłudzenia pieniędzy. W jednym przypadku
z dość dużej i znanej firmy X, zajmującej
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• Zacznijmy od początku: kim jest i jaką działalność prowadzi Zespół Ratunkowy funkcjonujący przy Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej?
– Zespół Ratunkowy PCPM / Polish
Emergency Team powstał w styczniu
2014 r. Jest pierwszą w Polsce ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe oraz kryzysy humanitarne
poza granicami RP. Nasz zespół niósł dotychczas pomoc m.in.: cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie
(2014), uchodźcom syryjskim w Libanie, ludności dotkniętej przez powodzie
w Bośni i Hercegowinie (2014) oraz po
trzęsieniu ziemi w Nepalu (2015). Był
to – zarówno dla ratowników, jak i całego PCPM – trudny, ale wzorowo zdany egzamin.
Trzonem zespołu jest blisko 50 lekarzy,
ratowników medycznych i pielęgniarek,
są też psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia w każdym momencie. ZR finansowany jest wyłącznie ze
źródeł prywatnych, dzięki wsparciu sponsorów
oraz darowiznom pojedynczych osób.
Stale doskonalimy nasze umiejętności, uczestniczymy w szkoleniach
poszukiwawczo-ratunkowym w terenie zurbanizowanym, ćwiczeniach
ratownictwa wodnego,
wspólnych z Państwową
Strażą Pożarną manewrach a także z użyciem
technik linowych.
Obecnie Zespół Ratunkowy jest w trakcie certyfikacji prowadzonej przez WHO
dla ekip medycznych z całego świata.
Chodzi o uzyskanie certyfikatu dla Emergency Medical Team Type – 1.

ale następny wkrótce. Kto, na jakich zasadach może aplikować?
– Przede wszystkim trzeba posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego i minimum rok praktyki zawodowej
a także znać język angielski. Już w trakcie procesu
rekrutacji z osób zgłaszających się i spełniających
minimum zapraszani są
chętni posiadający odpowiednie predyspozycje do
pracy w warunkach misji
zagranicznych, doświadczenie, dodatkowe kursy
oraz ciekawe umiejętności, które mogą być przydatne w trakcie akcji ratunkowych. Docelowo wszyscy muszą
mieć zestaw szczepień wyjazdowych, ale
mogą one zostać uzupełnione po przejściu rekrutacji.

Lekarzu – nie daj się oszukać!

Lekarski kalejdoskop

Personalia

Krwiodawcy poszukiwani stale

Lekarz Ewa Stadnik została nową mie
jską radną w Lublinie. Zastąpiła zmarłego radnego Woj
ciecha Krakowskiego.
Nowa radna należy do klubu Platform
y Obywatelskiej, ale nie
jest członkiem żadnej partii politycz
nej. Jako specjalista organizacji ochrony zdrowia i medycyny
pracy chce w Radzie Miasta zajmować się głównie wspieraniem
profilaktyki i zdrowego stylu życia.
Nowa dyrektor sanepidu – Irmina Nik
iel (farmaceutka) i dotychczasowa szefowa Powiatowej Stac
ji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, została głównym
dyrektorem wojewódzkiego sanepidu. Zastąpiła na tym stan
owisku Mirosława Starzyńskiego.

Jak zwykle w czasie wakacji w stac
jach krwiodawstwa brakuje krwi, stąd liczne akcje i apele o odd
awanie krwi. Już we wrześniu przed lubelską Bramą Krakowską
na krwiodawców czekał autobus Regionalnego Centrum Krwioda
wstwa i Krwiolecznictwa.
Podobna akcja odbyła się w Świdnik
u.

Szczepienia chronią
przeciwko grypie. Dla
Ruszyła coroczna akcja szczepień
kroczyli 65 rok życia, są
mieszkańców Lublina, którzy prze
ie szczepi przeciwko HPV
one bezpłatne. Miasto także bezpłatn
.
roku
4
dziewczęta urodzone w 200

Pokazali stopy, kolana i kręgosłup
w Uniwersyteckim
Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii
e konsultacje fiłatn
bezp
Szpitalu Dziecięcym zorganizowano
zjoterapeutyczne dla dzieci.

Rezonans tylko dla dzieci
27 września br. w szpitalu dziecięcym przy ul. Chodźki w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Tym samym skończy się konieczność transportowania
małych pacjentów do innych szpitali na badanie rezonansem.

Nowy blok operacyjny
nowy blok operacyjny,
Szpital w Dęblinie ma od sierpnia
ny dzięki dotacji z Miktórego remont mógł być przeprowadzo
środkami własnymi
ze
m
nisterstwa Obrony Narodowej – raze
n z najnowoczejede
z
tera
To
zł.
koszt remontu wyniósł 3 mln
ewództwie. Ma dwie saśniejszych traktów operacyjnych w woj
e przygotowania pacjenle operacyjne, które z zapleczem (sal
ia i dezynfekcji) tworzą
tów i personelu, sale wybudzeń, myc
komplementarną całość.

Impresje pędzlem malowan

e

Z Lugano do Lublina

W lubelskiej Klinice Ok
ulistyki Ogólnej w Lubli
nie odbyła się wizyta pana prof. Gi
useppe Guarnaccia, dyrek
tora generalnego Europejskiej Sz
koły
listycznych w Lugano (Sz Zaawansowanych Studiów Okuwajcaria). Prof. Guarnacc
ia przyjechał na zaproszenie prof.
Roberta Rejdaka, który
jest dyrektorem ds. szkoleń ESASO
oraz jedynym z Polski wy
kładowcą
w ESASO i jako kierownik
Kliniki Okulistyki Ogóln
ej na kanwie współpracy z ESAS
O wp
rób oczu oraz systemy szk rowadza najnowsze terapie choolenia młodych lekarzy.
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Poszli z różową wstążką
Marsz Różowej Wstążki to akcja maj
ąca na celu propagowanie regularnych badań profilaktyczn
ych i popularyzacja wiedzy o raku piersi a także wspieranie kob
iet chorych na chorobę
nowotworową. 16 września br. w Lub
linie obył się taki marsz,
który wyruszył spod ratusza na plac
Zamkowy.
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Pod koniec września w Ga
Lekarzy” w siedzibie LIL lerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U
od
skiej Izabelli Edeńskiej pt. był się wernisaż wystawy malar„Kwiaty i pejzaże – moje
impresje”.
Autorka jest lekarzem sto
matologiem, maluje od 20
lat głównie
pejzaże, kwiaty i portrety,
jak zaznacza, często z akc
entami abstrakcji i surrealizmu. Jes
t członkiem Towarzystw
a Sztuk Pięknych w Lublinie i Kazim
ierskiej Konfraterni Sztuk
i.

Zaparkujesz z łatwością
Na początku września na terenie SPZOZ w Łęcznej został
otwarty nowy, powiększony o 100 dodatkowych miejsc, parking
szpitalny. Inwestycja kosztowała ok. 350 tys. zł i ma usprawnić
rosnący stale ruch przy szpitalu. Co ważne, jak zapewnia dyrektor Krzysztof Bojarski, parkowanie będzie nadal darmowe.
MEDICUS 10/2016
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Lekarz z pasją

Chciałem strzelać jak Clint Eastwood

• Sokole oko – chyba tak powinnam
się do Pana zwracać?
– Niekoniecznie. Wbrew temu, co się sądzi o sporcie, który uprawiam, czyli strzelectwie sportowym, wzrok nie jest w nim
najważniejszy. To może wydawać się
dziwne ale znaczna część strzelców używa specjalnych okularów korekcyjnych.

Nawet jeśli na co dzień nie używają
szkieł, to w czasie treningów i oczywiście zawodów, stosują je, aby poprawić
ostrość widzenia – więc to nie wzrok decyduje o sukcesie w tej dyscyplinie. Jako
ciekawostkę można podać fakt, że odbywają się zawody strzeleckie dla osób słabowidzących i niedowidzących. Zawodnicy ci strzelają „na słuch”…
• Fascynujące! Skoro nie wzrok decyduje, to w takim razie co?
– Jeśli chodzi o predyspozycje to
przede wszystkim precyzja ruchów, zmysł
równowagi, odpowiednie napięcie mięśniowe i psychika. Dobry, przygotowany
technicznie zawodnik „strzela głową” –
wygrywa ten, kto jest bardziej skoncentrowany, lepiej panuje nad emocjami, nie
daje się wyprowadzić z równowagi. Bo
właśnie od tego, jak zapanuje nad swoim
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ciałem i stanem psychicznym zależy celność strzałów. Proszę sobie wyobrazić, że
trzeba trafić w punkt na tarczy, który ma
pół milimetra.
Złożenie się do strzału, ułożenie ciała, panowanie nad oddechem… To są
umiejętności, które najlepsi trenują latami. Mistrzowie dochodzący do perfekcji

oddają strzał między uderzeniami serca!
Brzmi nieprawdopodobnie, ale tak właśnie jest!
• Nie tylko nieprawdopodobnie, ale –
proszę wybaczyć – absurdalnie!
– A jednak! Rzut serca i tętno powodują drżenie, które przenosi się na broń,
i które można zaobserwować przy użyciu
specjalnych trenażerów. Stąd wytrenowani strzelcy składając się do strzału wstrzymują oddech, aby zwolnić tętno i dopiero
wtedy wyciskają spust. Nawet minimalne odchylenie – i… katastrofa!
Nie ukrywam, że najtrudniej wyłączyć
emocje, wystarczy, że choć przez sekundę
damy się ponieść myśli, że idzie nam tak
dobrze, że walczymy o zwycięstwo i już
serce zaczyna bić mocniej, przyspiesza
oddech i jest po zawodach… Wyłączyć
emocje, znieruchomieć, być jak skała –
MEDICUS 10/2016

• A płeć?
– Kobiety statystycznie są lepszymi
strzelcami niż mężczyźni – na przykład
średnie wyniki wśród dziewcząt są generalnie wyższe niż wśród chłopców. Wynika to z pewnych wrodzonych predyspozycji – między innymi niższego środka ciężkości oraz lepszego zmysłu równowagi oraz faktu, że generalnie są bardziej
zdyscyplinowane i sumienne. To powoduje, że łatwiej je wytrenować. Dlatego
często zdarza się, że nastolatki sprawiają
„lanie” nawet doskonale wyposażonym
i wytrenowanym zawodnikom, mimo że
trenują znacznie krócej i nie są tak dobrze
przygotowane technicznie.
• Jest Pan wielokrotnym mistrzem
województwa lubelskiego, finalistą Pucharu Polski, medalistą Akademickich
Mistrzostw Polski... Skąd pomysł na ten
dość ekstrawagancki sport?
– Musiałbym cofnąć się do dzieciństwa! Razem z moim Tatą uwielbiałem
oglądać westerny. Strzelby i rewolwery, strzały z biodra, Clint Eastwood, Dziki Zachód – broń i strzelectwo fascynowały mnie już wówczas. Jednak do klubu strzeleckiego zapisałem się dopiero,
kiedy zacząłem studia na Wydziale Lekarskim w Lublinie. To był szalony czas,
kiedy przez pięć dni w tygodniu strzelałem po 3 godziny dziennie! Łączyłem naukę z pasją i tak jest w zasadzie do dziś.
W tym okresie, tak zresztą jak i dziś, bardzo pomagał mi Tadeusz Mostowiec, właściciel strzelnicy, na której trenuję. Chociaż nie mam już tyle czasu, bo pracuję,
mam żonę i córkę – wciąż trenuję, ponieważ prawdziwa pasja nigdy nie przeszkadza a wzbogaca życie. Żona Aneta strzela
już całkiem nieźle z pistoletu, a córka Ola
na razie dorobiła się strzeleckich ochraniaczy słuchu...
• Jednak Pańskie życie to medycyna
– dlaczego?
– Zdawałem też na Wydział Lotniczy
na Politechnice Rzeszowskiej, kiedy jednak musiałem podjąć ostateczną decyzję
wybrałem medycynę. Na staż wyjechałem
do Anglii. Duży szpital 20 km od Londynu i ostra szkoła zawodu. Nie było obijania się – musiałem naprawdę ciężko pracować, bo tam stażysta może i musi dużo więcej, także samodzielnie. Nie żałuję,

ale to był dla mnie straszny czas, bo nie
mogłem trenować! Anglicy uprawiają
myślistwo, strzelectwo sportowe było
wówczas w powijakach, obecnie rozwinęło się bardzo po inwestycjach związanych z olimpiadą w Londynie…
• A w Polsce?
– W Polsce mam i medycynę, i moją pasję. Po powrocie z Wielkiej Brytanii podjąłem studia doktoranckie w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie, kierowanej
przez prof. Janusza Milanowskiego. To
tu uzyskałem specjalizację z chorób wewnętrznych, obroniłem doktorat dotyczący leczenia raka płuca, a obecnie szkolę
się w zakresie chorób płuc. Od 2011 roku
pracuję w Katedrze Interny z Zakładem
Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowanej przez prof. Jadwigę Daniluk, obecnie
jako adiunkt.

• Dlaczego warto uprawiać strzelectwo? Lekarzowi to może służyć?
– Trzeba pamiętać, że strzelectwo to
sport, i jego uprawianie wiąże się z takimi samymi „zyskami”, jak w każdej innej jego dziedzinie – pozwala się nam odstresować, na chwilę zapomnieć o problemach, zyskać dystans. Zaryzykowałbym
stwierdzenie, że strzelectwo jest sportem
wyjątkowo korzystnym i to z kilku względów. Po pierwsze, uprawiać je może każdy, i prawie każdy może odnosić w nim
sukcesy – predyspozycje fizyczne nie są
aż tak ważne, jak na przykład w lekkiej
atletyce. Najstarsi medaliści olimpijscy
to właśnie strzelcy, w niektórych dyscyplinach sukcesy na arenie międzynarodowej osiągają zawodnicy, którzy w większości innych sportów byliby już dawno na
zawodniczej emeryturze. Po drugie, jego
uprawianie wymaga utrzymania się w dobrej formie i zdrowiu, ale jednocześnie
nie wyczerpuje i nie powoduje kontuzji,

jak na przykład sporty siłowe. Po trzecie
wreszcie, strzelcy to wspaniałe środowisko, gdzie nawet zupełny amator może
śmiało zapytać o radę bardziej doświadczonych kolegów, z czego ja sam zresztą
chętnie korzystam. Niewiele jest sportów,
gdzie o pomoc można poprosić medalistę
olimpijskiego w swojej dyscyplinie…
Wreszcie, mamy w Polsce jako medycy świetną tradycję – postaci takie jak dr
Adam Smelczyński – stomatolog, srebrny medalista olimpijski z Melbourne, czy
dr Andrzej Głyda – mistrz świata w strzelaniu do rzutków, udowadniają, że medycynę można świetnie połączyć ze strzelectwem.
• Zainteresowani gdzie mogą się zgłaszać?
– Zapraszam do mojego klubu – „Snajper” w Lublinie, ul. Gospodarcza 27. Dokładne namiary najłatwiej znaleźć można
na naszej stronie w Internecie.

Poszukujemy lekarzy następujących
specjalizacji:
LUBLIN

BIŁGORAJ

• Endokrynolog dziecięcy
• Neurolog dziecięcy
• Laryngolog do godz. 15-tej
• Lekarz rodzinny/pediatra – POZ
• Endokrynolog
• Kardiolog
• Dermatolog

ZAMOŚĆ

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

• Kardiolog
• Laryngolog
• Neurolog
• Hematolog
• Ginekolog
• Endokrynolog
• Alergolog

KRAŚNIK
CHEŁM
• Alergolog
• Neurolog dziecięcy
• Lekarz medycyny pracy
• Laryngolog

• Gastrolog
• Neurolog
• Okulista
• Lekarz rodzinny/Pediatra
– pełny wymiar czasu pracy, również POZ

KRASNYSTAW
• Neurolog
• Laryngolog

• Lekarze innych specjalności

Oczekiwania:

Oferujemy:

- prawo wykonywania zawodu

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

- znajomość obsługi komputera
- otwartość na nowe rozwiązania

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”.
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reklama

z Michałem Szczyrkiem,
internistą z Kliniki Pulmonologii PSK 4,
pasjonatem strzelectwa sportowego,
rozmawia Anna Augustowska

to czynniki decydujące o precyzji i celności. Dobry wzrok oczywiście jest ważny, ale nie jest decydujący.

Seniorzy mają darmowe leki
Pacjent, który ukończył 75 rok życia
w dniu wystawienia recepty, bez względu
na status materialny, ma od 1 września br.
prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się w wykazie ministra zdrowia. Wykaz zawiera 1129 preparatów, czyli 68
substancji czynnych i będzie nowelizowany wraz z listą refundacyjną co dwa
miesiące.
Bezpłatne leki mogą przepisywać choremu lekarze POZ, oraz niektóre uprawnione pielęgniarki POZ. Także lekarze,
którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawiają receptę dla siebie (pro
auctore) lub członków najbliższej rodziny (pro familiae). W rubryce uprawnienia dodatkowe lekarz musi wstawić literę „S”. Wielu lekarzy specjalistów uważa,
że nieprzyznanie im prawa do wystawiania recept dla seniorów 75+, spowoduje
dodatkowe kolejki do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym
lekarze POZ proszą o informacje od lekarzy specjalistów, na jakie choroby choruje ich wspólny pacjent, z podaniem nazw
zalecanych leków i ich dawkowania. Brak
takiej informacji praktycznie uniemożliwi przepisanie pacjentowi recepty z literą „S” przez lekarza POZ. Założono, że
w latach 2016-2025 maksymalny limit

wydatków z budżetu państwa na darmowe leki wyniesie 8,3 mld zł.
A jak oceniają program „Leki dla seniora 75+” lubelscy specjaliści w dziedzinie kardiologii i diabetologii?
Prof. Andrzej Wysokiński
– specjalista wojewódzki
w dziedzinie kardiologii:
– Ta inicjatywa ma sens o ile stać na
nią budżet państwa.
Prawo do wypisywania refundowanych leków tylko przez lekarzy rodzinnych to niepotrzebne kolejki do poradni wysokospecjalistycznych, a następnie do lekarzy POZ. Zasady refundacji
leków powinny być przede wszystkim
jasne, proste, jednolite i zrozumiałe. Niczym niezasadne jest dofinansowywanie
tych samych leków, przy jednym rozpoznaniu, a inna płatność w odmiennej jednostce chorobowej – nie może być lepszych i gorszych chorób.
Lista zawiera cały szereg leków, ale
najczęściej są to pojedyncze preparaty
z danej grupy farmaceutyków. A nie każdy lek z danej grupy jest przez wszystkich chorych dobrze tolerowany. Dlaczego więc chorzy uczuleni, źle reagujący

reklama

Specjalistyczna Prywatna
Klinika Stomatologiczna
w Janowie Lubelskim
zatrudni

lekarza stomatologa
Jesteśmy w pełni skomputeryzowaną placówką wyposażoną
w ortopantomogram, radiowizjografię,
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
18
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Aktualna lista leków
w programie 75+

75plus.mz.gov.pl
na preparaty z aktualnej listy mają płacić
drożej za inne leki, które nie są na niej
umieszczone?
Niewątpliwie duże zamieszanie wywoływać będzie także ciągłe uaktualnianie listy leków, powodowane często naciskami
firm farmaceutycznych. Uważam, że jeśli stać nasze państwo na bezpłatne leki,
to wszystkie preparaty dla seniorów powinny być refundowane, co stworzyłoby
czystą i klarowną sytuację. A może rozwiązaniem byłoby podwyższenie wieku
uprawnionych do 80 lat?

Najnowsze terapie i technologie
w zwalczaniu chorób oczu
W dniu 26.08.2016 r. w Klinice Okulistyki Ogólnej był z wizytą roboczą
prof. Giuseppe Guarnaccia, dyrektor generalny Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) w Lugano (Szwajcaria).

Prof. Grzegorz Dzida
– konsultant wojewódzki
w dziedzinie diabetologii
– Na liście znalazła się metformina,
podstawowy doustny lek przeciwcukrzycowy, dotychczas dostępna za opłatą ryczałtową, ponieważ w leczeniu stosuje
się do 3 tabletek dziennie, więc koszt
miesięcznej terapii dla pacjenta to ok.
10 PLN.
Z zadowoleniem zauważyłem na tej
liście długo działające analogi insuliny (lantus, abasaglar i levemir). Są one
refundowane w zawężonych wskazaniach w cukrzycy typu 2 za odpłatnością 30 proc. (tj. 57-90 PLN). Te analogi są szczególnie wskazane w tej grupie
pacjentów, ponieważ zmniejszają ryzyko
niedocukrzeń nocnych i ciężkich, szczególnie niebezpiecznych u seniorów.
Mam nadzieję, że na kolejnej liście
znajdą się doustne leki inkretynowe (tzw.
gliptyny), które są szczególnie skuteczne i bezpieczne u seniorów. Paski diagnostyczne są obecnie refundowane dla
większości pacjentów z cukrzycą typu 2
i dostępne za odpłatnością 30 proc. (tj.
ok. 30 groszy za jedno oznaczenie stężenia cukru we krwi). Jest to koszt akceptowalny i po doświadczeniach z marnotrawstwem pasków w okresie przed ustawą refundacyjną uważam, że ten stan rzeczy może być utrzymany. Osoby wymagające częstszego monitorowania stężenia glukozy we krwi otrzymują paski za
odpłatnością ryczałtową.
Lista dla seniorów 75+, to innowacja i nikt do końca nie wie, jakie będą jej
koszty. Jeżeli okażą się one przeszacowane i nie załamie to budżetu przeznaczonego na leki, specjaliści również będą mogli
wypisywać recepty ze znakiem „S”.
Jerzy Jakubowicz

Działalność szkoły obejmuje nauczanie we wszystkich okulistycznych podspecjalnościach, w tym leczenie chirurgiczne chorób siatkówki, rogówki, chirurgia refrakcyjna, zaćma, jaskra, zapalenie błony naczyniowej oka, okuloplastyka i zez. Na kursy składają się zajęcia teoretyczne, w trakcie których można
wymieniać doświadczenia i pozyskiwać
cenne wskazówki od najlepszych chirurgów okulistycznych Europy. Część praktyczna polega na trenowaniu etapów różnych technik operacyjnych przy użyciu
symulatorów komputerowych z fantomami oraz ćwiczeniu nabytych umiejętności na wetlabach – operacjach na gałkach
świńskich. Na kursy przyjeżdżają okuliści z całego świata.
Prof. G. Guarnaccia przyjechał na zaproszenie prof. R. Rejdaka, który jest dyrektorem ds. szkoleń ESASO oraz jedynym z Polski wykładowcą w ESASO.
Prof. R. Rejdak jako kierownik Kliniki
Okulistyki Ogólnej, na kanwie współpracy z ESASO, wprowadza najnowsze terapie chorób oczu oraz systemy szkolenia młodych lekarzy.
Prof. G. Guarnaccia zwiedzał Klinikę
Okulistyki, w tym blok operacyjny, i ocenił

go jako bardzo dobrze wyposażony, a operacje w nim przeprowadzane jako zabiegi
o najwyższym standardzie.
Klinika Okulistyki Ogólnej jest jedynym ośrodkiem okulistycznym w Polsce,
w którym szkolenie lekarzy rezydentów
z zakresu chirurgii zaćmy oraz witreoretinalnej opiera się na ćwiczeniach na symulatorach komputerowych z fantomami. Symulatory operacyjne doskonale odzwierciedlają rzeczywiste warunki
panujące podczas operacji, umożliwiają lekarzowi trenowanie ruchów podczas
wykonywania zabiegu. Każdy błąd podczas wykonywania zabiegu niesie ze sobą takie same skutki, jak podczas operacji ludzkiego oka. Dlatego tak ważne jest,
aby każdy chirurg okulista miał wyćwiczone zachowania przed rozpoczęciem
swojej praktyki.
Elektroniczne symulatory wykorzystywane są także do nauki diagnostyki
schorzeń siatkówki. Poprzez specjalnie
skonstruowany wziernik, oraz specjalną elektroniczną soczewkę, można diagnozować prawdziwe choroby dotykające ludzkie oko. Dzięki temu urządzeniu
lekarz ma możliwość rozpoznania choroby, którą w późniejszym etapie może
leczyć drogą operacyjną. Poprawna diagnoza jest jednym z najważniejszych elementów w całym procesie leczenia. Jest
to moment, w którym lekarz podejmuje
decyzję o dalszym losie pacjenta. Każda
pomyłka na tym etapie powoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, pomimo
prawidłowo prowadzonego etapu leczenia. W odniesieniu do nowoczesnych terapii zaczerpniętych z ESASO, w Klinice
Okulistyki Ogólnej w Lublinie, operacje
zaćmy przeprowadzane są z wszczepem
najnowszych soczewek wewnątrzgałkowych – wieloogniskowych.
Acrysof® IQ ReSTOR® Toric to
wieloogniskowa toryczna soczewka

Prof. Giuseppe Guarnaccia z prof. Robertem Rejdakiem na sali operacyjnej Kliniki Okulistyki Ogólnej.
wewnątrzgałkowa, poprawia jakość obrazu i przywraca pełen zakres widzenia
– tego, co blisko, daleko i wszystkiego
pomiędzy – stwarzając pacjentom z zaćmą najlepszą szansę na życie bez okularów. Technologia ta zwiększa szanse na uniezależnienie się od okularów
czy soczewek kontaktowych, może też
przywrócić pełen zakres widzenia, gwarantując polepszenie jakości życia, oraz
wyeliminować powtarzające się co jakiś czas wydatki na okulary czy soczewki kontaktowe.
Jest skuteczna dla wszystkich odległości w przypadku pacjentów z astygmatyzmem. Pozwala skorygować starczowzroczność i astygmatyzm podczas jednego zabiegu.
Jerzy Jakubowicz

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
Medycyna Personalizowana

Człowiek, genom, świat, zagrożenia
która odbędzie się w Lublinie
w dniach 23–25 listopada 2016 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.genom.pollub.pl
Kontakt do organizatorów genom@pollub.pl
lub pod nr telefonu +48 81 448 61 10 / 508 170 311.
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Teatralnie

Filmowo

Konfrontacje na scenie

Lublin jak z filmu

6 października zaczyna się w Lublinie najważniejsze teatralne wydarzenie roku – Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne. Do 15 października zobaczymy między innymi dwie koprodukcje festiwalu, przygotowane wspólnie z gwiazdami europejskiego teatru: „Birdie” katalońskiej
grupy Seor Serrano, oraz „War and Peace” kolektywu Gob Squad. Zespół Seor Serrano pokaże też swój wielokrotnie nagradzany spektakl „House in
Asia”. Pojawi się również Toshiki Okada, jedna z największych gwiazd teatru na świecie i zdecydowanie najważniejsza postać współczesnego teatru
japońskiego. Wróci Penny Arcade, która zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce swój spektakl „Longing Last Longer”. Na zakończenie „Plac Bohaterów” Litewskiego Teatru Narodowego w reżyserii Krystiana Lupy. Więcej o programie i biletach na www.konfrontacje.pl

Olga Bołądź, Andrzej Zieliński, Tomasz Kot, Marcin Dorociński – to
tylko niektórzy z bogatej plejady aktorów, których mogliśmy tego lata spotkać na ulicach Lublina. Wszystko za sprawą dwóch produkcji filmowych, które były realizowane w naszym mieście.
Pierwsza to 13-odcinkowy serial TVP „Morowe panny”, będący historią losów młodych dziewczyn: Ewki, Irki i Marysi, których życie przypadło na lata okupacji niemieckiej. W tym filmie Lublin gra Warszawę.
Serial będziemy oglądali jeszcze w tym roku.

Wraca Atrakcyjny
15 października w Chatce Żaka o godz. 16 i 19 wystawiony zostanie spektakl „Atrakcyjny pozna panią” w reżyserii Marka Rębacza.
Spektakl jest adaptacją komedii o tym samym tytule, która powstała w 2004 roku. Głównym bohaterem jest stary kawaler Stasio, który
mieszka z siostrą. Gdy kobieta wyjeżdża, mężczyzna nie radzi sobie
w domu. Przyjaciele postanawiają znaleźć mu odpowiednią partnerkę. Obsada: Klaudia Halejcio/Adriana Kalska, Olga Borys, Elżbieta Jarosik/Małgorzata Potocka, Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski,
Tomasz Sapryk/Lech Dyblik. Bilety od 45 zł.

W filmie „Volta”, nowej komedii kryminalnej w reżyserii Juliusza
Machulskiego, Lublin będzie grał Lublin. A nawet, jak podkreślał reżyser, będzie jednym z bohaterów filmu. W tej historii, obok głównej akcji pojawią się też epizody związane z historią miasta – od XIV wieku
po czasy współczesne.
Warto też przypomnieć, że Lublin – a dokładnie lubelski skansen –
zagrał w filmie „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, którego oficjalną
premierę zaplanowano na jesień br.
Anna Augustowska

Nowak z Niemcewiczem

Malarstwo

Treść monodramu, który 10 listopada o godz. 19 zobaczymy w Teatrze
Starym, skoncentrowana jest wokół XVIII-wiecznej Polski w przededniu
jej upadku. W powieści „Niemcewicz od przodu i tyłu”, która jest niedoszłą pracą doktorską, autor, Karol Zbyszewski, wyśmiewa z równą werwą polityków ze zwalczających się obozów, duchowieństwo, wojsko,
nie oszczędzając też króla ani głównego bohatera, autora „Powrotu posła”. Sceniczna adaptacja powieści Zbyszewskiego w opracowaniu Stanisława Miedziewskiego i Mateusza Nowaka korzysta z tworzonych w powieści obrazów makabrycznego świata błaznów, którymi główny bohater – król, dyryguje… Na scenie Mateusz Nowak, który wystąpi z „Niemcewiczem od przodu i tyłu” 75 raz. Bilety 10-20 zł.

Muzycznie

Monet, Renoir, Corot i inni
W Muzeum Lubelskim na Zamku można oglądać kolekcję „Malarstwo
w Normandii”. To ponad 100 dzieł malarskich różnych artystów. Istotą
kolekcji są malarskie przedstawienia Normandii powstałe pod koniec
XIX i na początku XX wieku. Czeka nas spotkanie z takimi malarzami jak:
Claude Monet i Johan Barthold Jongkind, Albert Lebourg i Joseph Delattre, Albert Marquet i Raoul Dufy. Jak tłumaczą fachowcy, wybór obrazów dyktowany jest dość szczególnym aspektem – dyskretnym, niekiedy utajonym wpływem pejzażu przy przedstawieniu znanych miejsc
i scen, które nie odgrywają wiodącej roli.
Wystawa na Zamku od 1 października do 11 grudnia

„Atramentowa” Celińska
„Atramentowa” to najnowsza płyta Stanisławy Celińskiej i cykl koncertów promujących ten album. Aktorka odgrywa swoją kolejną wspaniałą rolę – pieśniarki, która wie o czym śpiewa i wie, jak przyciągnąć
słuchacza wykorzystując pełną paletę barw i emocji. Artystka wystąpi
z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko 6 listopada o godz.
17 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej. Bilety 60-100 zł.

Literacko

Fotel kontiki, Kaszpirowski i fast foody
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Federacja w filharmonii
Oprac. JK-G

Nie wiadomo, co będzie symbolem początku XXI wieku – może telefon komórkowy, Facebook, You can Dance i dieta bezglutenowa? Być
może ktoś to kiedyś opisze.
Tymczasem już dziś dzięki książce Olgi Drendy pt. „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji” możemy przypomnieć sobie
całkiem nieodległy okres i zobaczyć, czym żyli Polacy przełomu lat 80. i 90. Czasów niezwykłych, bo zmieniających nie tylko ustrój ale też gust,
aspiracje i marzenia wielu z nas.
Autorka, która jest dziennikarką i tłumaczką, ale też absolwentką etnologii i antropologii kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego po mistrzowsku odsłania ówczesny świat, który analizuje pokazując codzienność, dla której wielka historia jest tu tylko tłem.
To czasy, kiedy Polacy zachłystują się Zachodem, chcą go dogonić, dorównać „tamtej” lepszej rzeczywistości. Znikają więc bary mleczne a pojawiają się fast foody, adidasy wypierają sofiksy, telewizja emituje pierwsze reklamy (prusakolep!), ludzie z wypiekami na twarzy uczestniczą w seansach spirytystycznych Kaszpirowskiego, kupują meble kontiki i stają się zapracowanymi japiszonami. Nie ma już Dziennika Telewizyjnego ale są Wiadomości; powstają agencje reklamowe i wychodzi polska edycja „Playboya”.
Pisząc o tamtej rzeczywistości, autorka nie popada w nostalgię ani ironię. Z antropologiczną wrażliwością i wyczuciem analizuje to, co udało jej się zdokumentować. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, które czytelników przenoszą w tamtą rzeczywistość: łóżka polowe ulicznych sprzedawców, wypożyczalnie kaset wideo i budki z hot dogami
(czym były w rzeczywistości rzeczone budki to jeden z ciekawszych fragmentów książki).
„Powietrze pachniało węglem brunatnym, kapustą i lizolem” – tak wspomina swoje pierwsze zetknięcie z Polską
z lat 80. Holender Teuna Voeten, fotograf i antropolog, który wtedy przyjechał do Gdańska. Naprawdę warto sięgnąć
po tę doskonale napisaną pozycję, aby poczuć, jak bardzo w innych czasach żyjemy teraz.
Anna Augustowska
„Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji”, Olga Drenda,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016.

Lubelska Federacja Bardów – to, zdaniem organizatorów, jedyna w swoim rodzaju formacja proponująca własne rozumienie rozrywki. Czerpie wzorce z muzyki klasycznej i etnicznej. Nawiązuje do ambitnych nurtów światowego rocka i popu. Grupa istnieje od 1999 roku, aktualnie
w składzie: Katarzyna Wasilewska – śpiew, skrzypce, Jolanta Sip – śpiew, kompozycje, teksty, Marek Andrzejewski – śpiew, gitara, kompozycje,
teksty, Piotr Bogutyn – gitara elektryczna, Tomasz Deutryk – śpiew, perkusja, Jan Kondrak – śpiew, kompozycje, teksty, prowadzenie, Krzysztof
Nowak – kompozycje, gitara basowa, Piotr Selim – śpiew, kompozycje, instrumenty klawiszowe.
Artyści wystąpią 16 października o godz. 18 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej. Bilety 40-60 zł.
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Tworzyła w jidysz – przeczytamy po polsku

Literacko

O to, kim był Isaac Bashevis Singer, wielki pisarz, noblista i autor m.in. „Sztukmistrza z Lublina” po prostu nie wypada pytać. To wie każdy, kto nie tylko czyta książki pisarza ale także ten, kto choć raz wziął udział w odbywającym się w Lublinie festiwalu Carnaval Sztuk-Mistrzów.
Kto jednak wie o istnieniu siostry pisarza Ester? I o tym, że była równie uzdolnioną a może nawet bardziej od swego słynnego brata pisarką, o której sam Isaac mówił „że nie zna lepszej pisarki tworzącej w języku jidysz niż ona”? Poza osobami z branży chyba niewielu, jednak teraz każdy będzie mógł poznać nie tylko złożoną i kontrowersyjną postać Ester ale także jej talent – ukazał się bowiem zbiór opowiadań tej pisarki pt. „Rodowód”. To pierwszy polski przekład książki Ester Singer Kreitman,
znanej przede wszystkim jako „starsza siostra braci Singerów” – bo w tej rodzinie pisał nie tylko Isaac Bashevis ale też drugi z braci Israel Jehoszua.
„Rodowód” to zbiór 14 opowiadań. Pięć pierwszych opisuje życie małych polsko-żydowskich miasteczek – w tej grupie znajdziemy jedno
z piękniejszych pt. Nowy świat, będące prawdopodobnie istotą twórczości Ester, osoby jak sama uważała, niekochanej nawet przez własną matkę, mającej poczucie odrzucenia i nieakceptowanej, co zapewne sprawiło, że zaczęła pisać; dziewięć kolejnych dzieje się w Londynie w czasie
II wojny światowej.
W poniedziałek, 5 września, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie odbyła się promocja„Rodowodu”, który ukazał się nakładem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Fame Art rodzinnego wydawnictwa tłumaczki, młodej, bo zaledwie 23-letniej lublinianki, studentki anglistyki Natalii Moskal, która przełożyła na polski opowiadania z wersji angielskiej. Warto
podkreślić, że przekład konsultowała prof. Monika Adamczyk-Garbowska, literaturoznawczyni i tłumaczka m.in. z jidysz, co pozwoliło zachować brzmienie tekstu możliwie najbliższe oryginałowi, bo Ester podobnie jak Isaac, tworzyła w jidysz.
W lubelskiej promocji „Rodowodu” uczestniczyła wnuczka pisarki Hazel
Karr, malarka mieszkająca w Paryżu, która wspominała babkę Esterę jako osobę oschłą, apodyktyczną, do której nie lubiła chodzić i której po prostu się bała. – Bardzo późno dowiedziałam się, że babcia pisała – mówiła na spotkaniu
w Lublinie. Ester Singer Kreitman jest także autorką autobiografii„Taniec demonów” i powieści „Brylanty”. Jak zapowiedziała Natalia Moskal, jest szansa,
że i te książki wkrótce przetłumaczy na język polski.
Anna Augustowska
„Rodowodu”, Ester Singer Kreitman,
Ośrodek Brama Grodzka NN i Fame Art, Lublin 2016

Muzycznie

Wyrostek & Coloriage
16 października o godz. 17 wystąpi znakomity akordeonista –
Marcin Wyrostek. Na scenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie będą mu towarzyszyć członkowie projektu Coloriage. To kwartet instrumentalny, który powstał w 2005 roku. Ich wykonania charakteryzuje połączenie muzyki ludowej z możliwościami, jakie daje jazzowa improwizacja. Inspiracje wielu utworów zostały zaczerpnięte z muzyki bałkańskiej, węgierskiej, cygańskiej i żydowskiej.
Bilety są po 65 zł.

Irena Santor w Lublinie
23 października o godz. 18 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wystąpi niekwestionowana Dama Polskiej Piosenki – Irena Santor. Jak informują organizatorzy, podczas
koncertu usłyszymy znane i lubiane przeboje z płyty „Kręci mnie ten
świat” oraz utwory z najnowszej „Punkt widzenia”.
Bilety od 60 zł.

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”.
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VI Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają
VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby
Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej
Janusz Spustek i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac do 1 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 20 listopada 2016 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2016 r.
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Podróże
z DSZ
• 29 kwietnia – 2 maja 2017 – Pielgrzymka-wycieczka autokarowa na Kresy Wschodnie (Lwów, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Chocim) – koszt ok.
600 zł.
• 28 – 28 maja 2017 – 93 Ogólnopolska
Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę – koszt ok. 230 zł.
• 24 czerwca – 3 lipca 2017 – Pielgrzymka-wycieczka autokarowa na Bałkany (Dubrownik, Mediugorje, Bar, Tirana, Durres, Ardenica, Petrele, Jeziora
Szkoderskie, Herceg Novi, Neum, Veprić,
Jeziora Plitwickie) + wypoczynek na plaży w Albanii – koszt 930 zł + 300 euro.
• 2 – 12 września 2017 – Pielgrzymka-wycieczka samolotowo-autokarowa do Fatimy z okazji 100 rocznicy objawień Matki Bożej (Fatima, Lizbona, Barcelona, Santiago de Compostela, Monserat, Lourdes)
z wypoczynkiem – plażowaniem na Costa Brava (cena i program będą znane
wiosną 2017).
Szczegóły poszczególnych wyjazdów będą dostępne na www.dsz.oil.lublin.pl
Zapraszam
ks. Wojciech Iwanicki

Lublin

Święty Łukasz
– patron lekarzy
Archidiecezjalne Duszpasterstwa: Służby
Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych zapraszają na uroczystości patronalne ku czci św. Łukasza, które odbędą
się w Archikatedrze Lubelskiej 18 października br. o godz. 19.00. Mszy Świętej będzie
przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup
Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Podczas Mszy św. będziemy szczególnie dziękowali za 25-lecie istnienia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Modlitwa za zmarłych
6 listopada 2016 r. w kościele rektoralnym pw. Wszystkich Świętych na cmentarzu
przy ul. Lipowej w Lublinie, o godz. 10.30 –
różaniec i Msza św. za zmarłych w ostatnim
roku pracowników służby zdrowia.

Odeszli

Mirosław Litwin (1928–2006)
Dnia 22 października mija 10 rocznica śmierci dr. n. med. Mirosława Litwina.
Rocznica ta skłoniła nas do przypomnienia Jego postaci – światłego humanisty o szerokich zainteresowaniach
i głębokiej wiedzy, życzliwego pacjentom i oddanego pracy chirurga.
Mirosław Litwin urodził się 25 maja
1928 roku w Sawinie na ziemi chełmskiej. W 1936 roku wraz z rodziną zamieszkał w Chełmie.
Od 1944 roku był uczniem I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. W 1948 roku otrzymał świadectwo
dojrzałości w klasie humanistycznej II
Chełmskiego Gimnazjum i Liceum im.
Królowej Jadwigi.
W tym też roku rozpoczął studia w Lublinie na Wydziale Lekarskim UMCS,
który od 1950 roku przyjął nazwę Akademii Medycznej. Dyplom lekarza uzyskał 29 czerwca 1953 roku.
Jeszcze przed ukończeniem studiów
rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Lublinie. Początkowo w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a od 1 listopada 1952 roku w I Klinice Chirurgicznej, kierowanej przez prof. Tadeusza Jacynę-Onyszkiewicza, a następnie przez
prof. Mieczysława Jesipowicza. W ciągu 23 lat pracy w tej klinice uzyskał kolejne stopnie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej oraz stopień doktora nauk
medycznych – w 1964 roku.
W latach 1964-66 odbył okresową
służbę wojskową w 8 Dywizji Zmechanizowanej w Kołobrzegu, podczas której pełnił funkcję dowódcy kompanii medycznej, będąc jednocześnie ordynatorem

Doktor

Marcie Zuchniarz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy z
Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

Duszpasterze diecezjalni służby
zdrowia
Archidiecezja lubelska –
ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl
Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl
Diecezja zamojsko-lubaczowska –
ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl

oddziału chirurgicznego –
w stopniu kapitana.
W 1970 roku uczestniczył
w rejsie do Indii wokół Afryki
jako lekarz okrętowy na statku Polskich Linii Oceanicznych M/s „Smolny”. Przeżycia
związane ze służbą wojskową, z podróżą
morską oraz przejście „chrztu równikowego”, stały się kanwą wielu Jego późniejszych, wspaniałych opowieści.
Po przyjeździe do Lublina powrócił
na swoje stanowisko w I Klinice Chirurgii AM, kontynuując pracę leczniczą, naukową i dydaktyczną.
W maju 1975 roku podjął decyzję
o odejściu z Kliniki i objęciu stanowiska ordynatora Oddziału Chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Lublinie. Kierował tym oddziałem do
1993 roku, kiedy to w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę.
Będąc już emerytem aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lekarskiej.
Był członkiem wielu komisji konkursowych, Komisji Rewizyjnej i Komisji
Specjalizacyjnych z ramienia izb lekarskich. Nie zapominał także o swoim rodzinnym Sawinie, aktywnie współpracując z Regionalnym Towarzystwem Gminy Sawin.
Był obdarzony wspaniałym dowcipem i swoistym poczuciem humoru, zaś w kręgu Jego zainteresowań była zawsze rodzina, historia, piłka nożna,
a także brydż – w gronie sprawdzonych
przyjaciół.
Pamiętamy o Nim – jest to pamięć dobra, pełna miłości, szczerego sentymentu i żalu z rozstania.
Rodzina

Doktor

Krystynie Walickiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy z
Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Halloween… po polsku
Oczywiście skoro Halloween to naszym
dzisiejszym bohaterem musi być… dynia.
Faktycznie króluje na naszych stołach od
sierpnia do końca stycznia pod bardzo różnymi postaciami. Warto polubić dynię, bo
to warzywo bogate w witaminy i minerały
a także niskokaloryczne, 100 dag do tylko
280 kcal. Poza tym dynia jest bogata w B
karoten. Zawiera wiele potasu, wapnia i fosforu, witaminy z grupy B. A do tego pozbawiona jest sodu, co
sprzyja odchudzaniu i leczeniu nadciśnienia. Ma co
prawda wysoki indeks glikemiczny, ale „raz na kiedyś”
przecież można zaszaleć. Dla nas w kuchni ważny jest
fakt, że po ugotowaniu nie traci swoich cennych właściwości. Tak więc do dzieła. Zamiast na amerykańskie dyniowe Halloween, zapraszam Was na… polską
zupę dyniową troszkę inaczej.
Składniki:
• Ok. 1,5–2 litry bulionu warzywnego (może być mięsny, np. drobiowy)
• 2–3 łyżki masła
• ¼ dużej dyni
• 1 duża marchew
• 1 duży ziemniak
• 1 średnia pietruszka
• 2 ząbki czosnku
• mała papryczka chilli
• 3–4 łyżki kwaśnej gęstej śmietany
• płaska łyżeczka mielonego cynamonu
• ½ szklanki prażonych pestek dyni i/lub płatków migdałowych (na suchej patelni).

3 sierpnia

18 sierpnia

Nie wiem, na czym polega ten ciągle tak współczująco prospołecznie i z takim zatroskaniem nagłaśniany problem chronicznego braku
łóżek szpitalnych, a tym samym miejsc dla potrzebujących chorych
oczekujących w coraz dłuższych kolejkach, które w obietnicach miały
być krótsze a jakoś nie są. A rozwiązanie jest proste – wstawić piętrowe! Na górze lżej chorzy, na dole ciężej a dodatkowo pod spód można włożyć materace dla tych najbardziej obciążających szpital. Stropy wytrzymają i szpitale się przez to nie zawalą. A jeżeli nawet, to na
pewno nie przez tak zdiagnozowaną ociężałość. A pacjenci i tak przywykną, bo muszą.

Niespodziewanie mamy jeszcze jeden złoty medal. Co prawda nie za Rio, co moi salowi sąsiedzi komentują, że to raczej
za ryjo, ale medal jest. Do tego przyznany za wkład w obronę! A obrona to w końcu ważna formacja nie tylko na boisku,
ale w ogóle. Więc czego bym się czepiał?! I nieważne, w jakiej dyscyplinie, bo wazeli... bo dyscyplina musiała być! I to
duża i ważna, jeżeli od razu złoty! Jak widać, nie zanika duch
igrzysk we władzy. I to nie olimpijskich, bo te są co cztery lata,
a te igrzyska mamy na co dzień. Więc w narodzie tym bardziej
trzeba zachować olimpijski spokój i poczekać, aż to wszystko
się skończy, oby szybciej niż za cztery. A ze sprytnie zakamuflowanym hasłem „CHLEWA I IGRZYSK!” nie ma co walczyć.
Lepiej poczekać. I przeczekać!

5 sierpnia
Kiedyś wydano wiekopomną decyzję, aby w szpitalach dla poprawy szybkiej dostępności usług medycznych powstały i działały SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE, potocznie mówiąc – SOR-y.
Teraz widząc, w jakich i na jakich warunkach te SOR-y działają, już
dawno powinno się chorym powiedzieć – SORRY! A nawet – VERY
SORRY! Trzy razy tam trafiałem, to wiem. Szkoda chorych! Ale personelu też! I to coraz bardziej.

8 sierpnia
Wczoraj był wypisywany sąsiad z dostawki pod oknem. Zapytał
mnie, w jakiej eleganckiej formie może się odwdzięczyć lekarzowi
prowadzącemu. Powiedziałem, że może zgodnie z dominującą ustawą
– „PIĘĆSET PLUS”. A on na to – „To znaczy?!”. Rozwinąłem treść
ustawy – „PIĘĆSET PLUS FLASZKA”. Zrozumiał, uruchomił rodzinę i poszedł z reklamówką. Ale wypisu nie było i teraz leży nadal pod
oknem, ale już na porządnym łóżku, bo niespodziewanie jakieś dodatkowe badania okazały się niezbędne i takie ma zlecone, by diagnoza była
kompletna. Chyba niedobrze mu poradziłem, ale pytał to odpowiedziałem. A teraz to może być w sumie – „TYSIĄC PLUS DWIE FLASZKI”! No cóż – DOBRA ZMIANA może mieć różne oblicza w zależności, kto jak ją rozumie i jak ją korzystnie przeprowadza. I z tym się
wszyscy musimy liczyć! Z pieniędzmi też! O flaszkach nie wspomnę,
bo sam kiedyś widziałem na drzwiach doktorskiego gabinetu dowcipną, ale dającą do myślenia wywieszkę – „KWIATÓW I BOMBONIEREK NIE PIJEMY”!...

15 sierpnia
Wykonanie:
Warzywa obrać i pokroić w dużą kostkę (ok. 2 cm).
Obsmażyć w głębokim garnku na maśle przez kilka minut. Następnie dodać posiekany czosnek i dynię, i ponownie smażyć kilka minut mieszając. Następnie dodać
bulion i gotować ok. 30 minut (do miękkości). Wystudzić. Dodać papryczkę, łyżeczkę mielonego cynamonu i wszystko rozdrobnić blenderem na jednolitą masę. Dodać śmietanę i wymieszać (konsystencja zupy
krem powinna przypominać na ciepło rzadką śmietanę, w razie potrzeby dodać nieco bulionu). Podawać
podgrzaną z groszkiem ptysiowym, z małym kleksem
śmietany, posypaną prażonymi pestkami dyni i/lub prażonymi płatkami migdałów.
Smacznego.
Dariusz Hankiewicz

Anita Włodarczyk mistrzynią olimpijską w rzucie młotem! Genialnie! I właśnie panią Włodarczyk widzę jako eksperta w przyszłej (daj
Boże niedalekiej) rekonstrukcji obecnego rządu, bo mistrzyni szybkiego i dalekiego wyrzutu kolejnego młota bardzo by się przydała!

17 sierpnia
Pamiętam ten tryumfalizm w buńczucznych rządowych zapowiedziach, że pokłady gazu łupkowego uczynią z nas potęgę energetyczną, że na zawsze uniezależnimy się od rurociągu dawnej przyjaźni, Kuwejt to przy nas będzie mały pikuś a gazowce z naszych portów będą zaopatrywały sporą część świata. Teraz myślę, że ktoś się pomylił
w nazewnictwie. Może chodziło o gaz głupkowy, bo tego mamy pod
dostatkiem. I to się czuje, mimo że klimat podobno codziennie zmienia się na coraz lepszy. Przynajmniej tak piszą. I to codziennie. Chyba
duży wachlarz by się jednak przydał. I to codziennie.

Tylko co dalej z morfiną w szpitalach? Cierpienie podobno
uszlachetnia, ale może bez przesady z tym uszlachetnianiem?!
Zwłaszcza u nas!

28 sierpnia
Od wczoraj leży na naszej sali nowy chory, do tego trochę
się jąkający. Od razu poczułem w nim bratnią duszę i międzyludzką emocjonalną z nim więź, bo nic tak ludzi nie łączy, jak
wspólne niedomagania. Po prostu on tak mówi, jak ja sikam!
I obaj nie czujemy się z tym dobrze. Ale o swoim skojarzeniu
mu nie powiedziałem.

3 września
Była ciotka. Cała w nerwach, bo podobno będzie zakaz handlu w niedziele i święta, kupować będzie można wyjątkowo
tylko na stacjach benzynowych, a ona do najbliższej stacji ma
półtora kilometra. Powiedziałem – ciociu, co to jest półtora kilometra, kiedy od normalnych krajów będą nas
niedługo lata świetlne dzieliły! Dla uspokojenia
dodałem, że na pewno szybko powstaną minimarkety pod szyldami instytucji wyjątkowego pożytku publicznego, która ten problem
rozwiąże. A najwcześniej pewnie w Toruniu.
To daleko, ale szybko się rozprzestrzeni.

21 sierpnia
Nie wiem skąd coraz więcej publicznych objawów niezadowolenia, narastających pretensji i ataków na
naszą rodzimą służbę zdrowia.
Sąsiad miał mieć dzisiaj badanie tomograficzne, spóźnił się
pięć minut, bo dopijał kawę
i okazało się, że wypadł z kolejki, przez co badanie przesunęli mu o trzy dni. Spóźnił
się tylko pięć minut przecież!
A szalał i miał pretensje jakby
się co najmniej o dwie godziny spóźnił. Nawet adres kancelarii adwokackiej od drugiego sąsiada w nerwach odpisał. Coś niedobrego dzieje się
z ludźmi. Może to tak po kawie?

6 września
Podobno niektórzy politycy publicznie
i na głos czytali „QUO VADIS” w ramach
obchodów ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO. Niektórzy pewnie po raz pierwszy czytali,
więc teraz dla dobra narodu niech tym niektórym ktoś przetłumaczy tytuł! Może się zastanowią nad dalszą polityczną drogą!...

25 sierpnia

5 września

Marihuanie leczniczej władza ustami ministra zdrowia powiedziała stanowcze – NIE!!! Nie będzie przyzwolenia na narkotyki w Polsce. A walka z nimi to kolejny priorytet DOBREJ
ZMIANY! Może i słusznie, ale jeżeli tak, to dlaczego przy prawie każdej drodze widzi się wywieszki „SPRZEDAM DZIAŁKĘ”?! I dlaczego program „TYDZIEŃ NA DZIAŁCE” tak długo utrzymywał się na antenie telewizji?! Trzeba chyba włączyć
dopalacze, aby maksymalnie szybko ten problem rozwiązać!
A winnych boleśnie ukarać! I żadnych przeciwbólowych!...

Przypomniał mi się patriotyczny wierszyk jeszcze z czasów
licealnych, jakby może pasujący do aktualnej rzeczywistości:
„PATRZ KOŚCIUSZKO NA NAS Z GÓRY,
JAKI SZAŁ NAS OWIAŁ!
SPOJRZAŁ NACZELNIK NA WIDOK PONURY,
POTEM ZWYMIOTOWAŁ!”
Ale może się mylę... Może nie pasuje a wszystkiemu winne
leki, które dostaję?!... Sam już nie wiem...
Irosław Szymański

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych Oddziału Lubelskiego PTS
Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12, o godzinie 10.30.
• 5 IX 2016 – dr n. med. Andrzej Bożyk, Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie: „Pierwsza pomoc w zaburzeniach
czynnościowych narządu żucia”,
• 10 X 2016 – dr Andrzej Zavadka: „Preparacja zęba pod koronę
w 10 minut systemem CCQ”,
• 14 XI 2016 – Beata Jagielska: „Estetyka blisko natury”,

• 5 XII 2016 – mgr Beata Zalewska, lek. stom. Tomasz Jagielak,
Medilab Białystok: „Obowiązujące procedury w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni oraz
rąk (ćwiczenia praktyczne z lampą UV)”,
• 9 I 2017 – dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska, Dentosfera:
„Korony protetyczne – idealna preparacja”.

MEDICUS 10/2016

25

Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical Chodźki 17 lok. 8, Lublin. Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub
w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia,
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088,
lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501
063 325.
• Lekarz, lat 40, poszukuje pracy na terenie
lub w okolicach Lublina, najchętniej na etat
z możliwością dyżurowania. Po 4 roku specjalizacji z Chorób Wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin,
doświadczenie w pracy na Oddziale Chorób
Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w zespole, łatwo
przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534
971 771.
• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni lekarza do pracy w POZ (medycyna rodzinna, internista).
Przyjmowanie dorosłych pacjentów. Praca
na długi okres. Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę na pełny etat lub kontrakt). Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Telefon 661 263 511.
• Centrum Zdrowia Bioclinic w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzami (dermatolog, neurolog, laryngolog, kardiolog, endokrynolog,
alergolog, psychiatra, ortopeda, reumatolog
i in.). Tel. 661 040 080, 601 948 387.
• Lekarz specjalista diabetologii i chorób wewnętrznych poszukuje dodatkowej pracy
w poradni diabetologicznej lub lekarza rodzinnego na terenie Lublina i okolic. Tel. 604
475 801, e-mail: drjaga40@gmail.com
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego,
internistę do pracy w POZ. Tel. 609 640 031.
• Centrum Medyczne Strażacka w Opolu Lubelskim zaprasza do współpracy lekarza alergologa. Dysponujemy gabinetami do organizacji poradni okulistycznej i poradni medycyny
pracy. Tel. 693 725 253.
• Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.
poszukuje do pracy lekarzy specjalistów
w dziedzinie psychiatrii. Praca na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Preferowane osoby
z certyfikatem psychoterapeuty lub w trakcie
szkolenia do certyfikatu. Zapytania, CV oraz
oferty pracy proszę przesyłać na adres sekretariat@ctn-moszna.pl
• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa,
ul. 1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza
rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ
„VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych pacjentów POZ (deklaracji wyboru
lekarza) dla lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszkanie służbowe. Tel. 82
57-22-300, kom. 513 030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl
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• Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie
SP ZOZ, poszukuje osób na stanowisko lekarza zespołu wyjazdowego „S”. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt (82) 565-52-34.
• Zatrudnię lekarza psychiatrę (również w trakcie specjalizacji z psychiatrii) do pracy w stacjonarnym psychiatrycznym ośrodku leczenia (leczymy depresje, nerwice, uzależnienia). Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
do uzgodnienia (może być praca w pełnym
lub niepełnym wymiarze). Zgłoszenia proszą
kierować na adres info@zielonaklinika.pl lub
telefonicznie – 722 141 121.
• Centrum Medyczne Idealmed nawiąże współpracę z lekarzem dermatologiem (konsultacje, możliwość wykonywania zabiegów laserowych). Atrakcyjne warunki finansowe, elastyczne godziny pracy. Tel. 604 485 601.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: lekarz specjalista z zakresu neurologii i lekarz specjalista
z zakresu chorób wewnętrznych. Tel. 81 85528-07 lub na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
• Centrum Medyczne „SOLMED” we Włodawie,
Al. Jana Pawła II 19A poszukuje do współpracy (usługi komercyjne) lekarzy: urologa, gastrologa, neurologa i reumatologa. Dysponujemy w pełni wyposażonym gabinetem
USG. Warunki do uzgodnienia. www.solmed.
wlodawa.pl: e-mail: solmed.solarz@wp.pl. Tel.:
82 57-24-444, 509 299 705.
• Laryngologa do współpracy w zakresie konsultacji dla potrzeb medycyny pracy poszukuje prywatna praktyka lekarska. Raz w tygodniu na ok.1-2 godzin. Dzień tygodnia i godziny przyjęć do uzgodnienia. Tel. 509 937 328.
• Poszukujemy rezydentów do Szpitala Psychiatrycznego w Słupsku. Zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę. Wynagrodzenie podstawowe nawet 30 proc. wyższe niż propozycja ministerstwa. Mieszkanie do dyspozycji pracownika. Pracę w nowo powstałej placówce medycznej z oddziałami stacjonarnymi i ambulatoryjnymi. Mail: jakub.mrozik@grupaprogres.
pl Tel.: 601 348 011.
• Szpital Barlinek Spółka z o.o. zatrudni lekarza
chorób wewnętrznych. Zapewniamy mieszkanie. Tel. 957 462 502.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane
małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię-nawiążę współpracę z lekarzem
stomatologiem w NZOZ w Kraśniku, świadczącym usługi prywatnie i w ramach NFZ. Atrakcyjne warunki pracy, nowoczesny sprzęt (mikroskop). Tel. 724 869 686.
• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ.
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach stomatologii. CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@wp.pl Tel. 660 051 022.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci 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 podyplomowy. Tel. 696 487 438.
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• Xandmed pilnie zatrudni lekarza stomatologa z ważnym numerem prawa wykonywania zawodu w Żyrzynie. Praca na NFZ w pełnym wymiarze godzin oraz pacjenci prywatni. Atrakcyjne warunki pracy i prosty dojazd
z Lublina. Prosimy o kontakt telefoniczny (81)
307-67-68 lub e-mail: biuro@xand.pl
• Praca dla lekarzy stomatologów w Jeleniej
Górze – www.supradent.com.pl/praca
• Zatrudnię w Tomaszowie Lubelskim lekarza
stomatologa na staż podyplomowy lub po
stażu na umowę o pracę. Tel. 607 566 615.
• NZOZ pod Lublinem zatrudni lekarza stomatologa – pacjenci prywatni i w ramach umowy z NFZ. Tel. 519 059 006.
• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem posiadającym umiejętności z zakresu
protetyki. Tel. 519 059 006.
• NZOZ zatrudni lekarza stomatologa ze specjalizacją w gabinecie pod Lublinem w ramach
umowy z NFZ i prywatnie. Tel. 519 059 006.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne
w Krasnymstawie podejmie współpracę z endodontą. Tel. 662 313 363.
• NZOZ Idealmed nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w dowolnym zakresie
godzinowym. Tel. 604 485 601.
• Spółdzielnia Pracy Lekarz w Lublinie zatrudni lekarza ortodontę w ramach umowy z NFZ.
Tel. (81) 53-29-029.

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 rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609
522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego
województwa. Możliwe różne formy współpracy. Tel. 533 778 897.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena
500,00 zł. Telefon: 502 115 045.
• Sprzedam funkcjonujący NZOZ stomatologiczny – własność bez obciążeń, o dwóch lokalizacjach w Lublinie, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, 6 gabinetów, pracownia rentgenodiagnostyczna, w tym obrazowanie 3D, pracownia protetyczna, baza pacjentów, ISO, kontrakt z NFZ. Kontakt: stom.lub@
gmail.com
• Wynajmę gabinet na działalność medyczną
20 mkw., umeblowany, poczekalnia, łazienka,
parking. NZOZ WOKAED Lublin, ul. Orzeszkowej 2. Tel. 602 310 465.
• Kupię ZDECYDOWANIE przychodnie POZ na
terenie województwa lubelskiego. Tel. 537
200 202.
• Sprzedam gabinet stomatologiczny wraz
z wyposażeniem w centrum Lublina. Kontakt:
518 029 024.
• Mam do wynajęcia pomieszczenia w Bełżycach na działalność medyczną np. gabinet
lekarski lub gabinet fizykoterapii. Tel. 509
974 468.
• Sprzedam lokal przystosowany pod NZOZ
(stom.) Tel. 608 417 180 (po 20).
Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych
przysyłanych drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

Składki członkowskie w 2016 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby
lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,
członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł
miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający
ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł
miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru
członków okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem

Komisja Kształcenia
Medycznego
ORL w Lublinie

Po angielsku
Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Lublinie przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania 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.

renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie
uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia
prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia
z obowiązku opłacania składki zachowuje
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia
zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na
wysokość składki członkowskiej należy
zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do
30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną
uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Pełna treść uchwały jest dostępna
na stronach NIL pod adresem: http://
www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf
Numer indywidualnego konta do
wpłat składek członkowskich można
sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby
Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/
skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

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

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

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

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

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

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

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
– godz. 11.00-13.00
Monika Bojarska-Łoś
– godz. 14.30-15.30
Środa:
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00
Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00
Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec, Grzegorz Pietras,
Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz,
ks. Wojciech Iwanicki, Jerzy Jakubowicz, Maria Król, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL –
www.stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL –
www.kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia –
www.dsz.oil.lublin.pl
reklama

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87
Uwaga!
Warszawska 14,
Zmiana
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

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

