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Wielka gonitwa nas wykończy
Lekarze gonią dziś od gabinetu do gabinetu. (...) Polscy lekarze i ich pracodawcy twierdzą zgodnym chórem, że kochają Europę. Ale niekoniecznie jej dyrektywę, według której lekarz może pracować 7 godz. 35 min na dobę.
Marek Stankiewicz
str. 2–3

Jakość kształcenia trzeba monitorować
– Lekarze dentyści, którzy chcą rozpocząć przygodę z implantologią, powinni być do tego odpowiednio przygotowani. Bardzo
ważne na początku tej drogi jest zdobycie umiejętności chirurgicznych, a nie zabieranie się od razu za implantologię –
mówi prof. Mansur Rahnama, konsultant krajowy
w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
str. 12–13

Nie pieniądze są moim priorytetem
– Z całą stanowczością wykluczam emigrację. Chcę żyć i pracować w Polsce, tu, gdzie są moje korzenie, gdzie mam rodzinę
i przyjaciół. Za granicą zawsze będę obca –
mówi Paulina Adriana Szczepanik,
najlepsza absolwentka kierunku lekarskiego
na UM w Lublinie,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 4–5
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Diagnoza wstępna
Ponad 16 lat uczestniczymy w ubezpieczeniowym systemie
finansowania świadczeń zdrowotnych i pamiętam, jak wiele
zmian wprowadzanych było w czasie jego trwania. Rzeczywiście, w kilku dziedzinach nastąpiła poprawa, jak choćby
w kardiologii inwazyjnej, czy w opłacalności niektórych zabiegów ortopedycznych. Natomiast ogólna kondycja finansowa szpitali nie zmieniła się istotnie. Wielość zmian i ich
skomplikowanie były powodem snucia podejrzeń, czy nie są
one po to, aby upłynął czas zanim zarządzający szpitalami
i lekarze zorientują się, jaki jest najlepszy sposób uzyskiwania najwyższego finansowania.
I tak co kilka lat sytuacja się powtarzała. Jedynie pacjenci na tym zyskiwali i mamy dzisiaj np. raczej wystarczającą bazę dla chorych wymagających
stentów kardiologicznych, leczenia udarów mózgu czy dla chorych onkologicznych. Dla lekarzy zaczynających pracę przed 1990 rokiem, przejście do
systemu ubezpieczeniowego jawiło się jako właściwa droga do naprawy ówczesnej służby zdrowia i opieki nad chorymi. Dzisiaj wiemy, że w tym nowym systemie urodziło się szereg patologii, jak fikcyjne zatrudnianie lekarzy
dla zdobycia kontraktu, „spijanie śmietanki”, czyli kontraktowanie tylko opłacalnych świadczeń jednocześnie ze zrzucaniem leczenia powikłań na szpitale
publiczne, wykonywanie drogich badań diagnostycznych w jednostkach publicznych dla potrzeb opieki prywatnej i wiele podobnych działań.
Pytanie, czy pacjenci na tym korzystali? Odpowiem – niektórzy niewątpliwie tak, przynajmniej w zakresie czasu oczekiwania na otrzymanie świadczenia. Natomiast osobnym problemem był niewłaściwy, moim zdaniem, przepływ środków finansowych za wykonaną usługę. A jak będzie z funkcjonowaniem ochrony zdrowia w najbliższej przyszłości, tego chyba nie są pewni
zarówno zarządzający, jak i pracownicy szpitali. Entuzjazmu nie widać, bo
pojawia się skompromitowane w przeszłości określenie „finansowanie budżetowe”, kojarzące się z niedoborem finansowym, brakiem konkurencyjności, a w konsekwencji zahamowanym postępem. Na dodatek projekt rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o świadczeniach zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, budzi niepokój zwłaszcza w odniesieniu
do szpitali I stopnia (powiatowych) i posiadających dodatkowo dobrze funkcjonujące oddziały specjalistyczne, jak i szpitali II stopnia, ale o ograniczonym profilu posiadanych oddziałów specjalistycznych. Projekt rozporządzenia wskazuje bowiem, jakie oddziały mają posiadać szpitale w poszczególnych stopniach. Takimi przykładami w naszym województwie są np. szpitale w Puławach, Kraśniku, Radzyniu, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim
a także Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie i szpital w Łęcznej. Zmniejszenie finansowania dodatkowych oddziałów w tych szpitalach niewątpliwie spowodowałoby ograniczenie ich działalności i zaprzestanie działania.
Najgorsze byłoby, gdyby w ten sposób ograniczony został dostęp pacjentów
do świadczeń. Stąd nie dziwi, że pojawiają się w prasie artykuły komentujące zapowiadane zmiany o tytułach „Nie wszystkie oddziały w sieci szpitali”
lub „Małe szpitale nie są już piękne”. Może nieco uspokaja wydane oświadczenie Ministerstwa Zdrowia, według którego „do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi” lub „dyrektor oddziału wojewódzkiego
NFZ będzie mógł zakwalifikować do sieci również podmiot, który nie spełni
ogólnych kryteriów kwalifikacji”. Natomiast dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ posługiwać się będzie kryterium zabezpieczenia właściwego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie danego województwa, a szpital będzie mógł udzielać świadczeń ambulatoryjnych zgodnych ze swoim profilem,
bez potrzeby tworzenia nowych przychodni, by znaleźć się w sieci. Ostatecznie pozostanie też konkurs ofert na świadczenia dla szpitali prywatnych i będących w sieci w wysokości 15 proc. wydawanych dziś pieniędzy.
No cóż, celem propozycji wszelkich zmian, a tym bardziej założeń, powinna być poprawa systemu, ale nie dla samej satysfakcji rządzących lecz
dla bezpieczeństwa pacjenta. Wczoraj usłyszałem od pacjenta: „…panie doktorze, czy te zapowiadane zmiany oznaczają likwidację kolejek do specjalistów?!”. Mam nadzieję, że ostatnio często używane powiedzenie „dobrze to
już było” nie będzie miało odniesienia do tych zmian.
Janusz Spustek
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W Białogardzie na Pomorzu podczas
czwartej z kolei doby pełnienia dyżuru zmarła lekarka. Świętej pamięci Pani Anestezjolog uprawiała zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i sama sobie
regulowała czas pracy.
Prawo niby takich praktyk nie zabrania. Lekarka nie była etatowym pracownikiem szpitala, a więc normy kodeksu pracy nie zostały naruszone. Ale przecież ta osoba znieczulała pacjentów tego szpitala, a nie prowadziła kiosku
z gazetami i drożdżówkami..

Ta prawda jeszcze nas zaboli
No cóż, zdrowy rozsądek to rzecz, której
każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie
wie, że mu go brakuje. Nie pierwszy to przypadek, kiedy lekarz zapracował się na śmierć.
Przed pięciu laty organizm innego anestezjologa
z Głubczyc na Opolszczyźnie po ponad stu godzinach pracy z rzędu też odmówił posłuszeństwa. Już się pewnie nie dowiemy, dlaczego pani doktor zakwaterowała się na dobre w szpitalu w Białogardzie.
Nie mam zamiaru doszukiwać się zbiorowej
winy kogokolwiek. Byłbym niesprawiedliwy,
gdybym kazał włodarzom Lubelszczyzny bić
się w piersi za cudze grzechy. Outsourcingowe
szaleństwo ma już w polskim szpitalnictwie osobliwą legendę i wiernych wyznawców, przepojonych naiwną nadzieją, że rynek będzie lekarstwem na wszelkie finansowe niedostatki. Nie
wspomnę już o nadużyciach.
Przypomnę, że kontrakty wprowadzono nie
dlatego, by poprawić warunki pracy lekarzy, lecz
po to, aby szpital mógł zapewnić ciągłość świadczeń. To był genialny zabieg socjoekonomiczny, na który dali nabrać się lekarze, bo obiecano im złote góry. Co gorsza, w ten stan finansowej szczęśliwości wierzy nadal niemała część

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.

lekarskiej wiary. A szczególnie zaufało pokolenie młodych specjalistów, które przed czterdziestką
uwierzyło, że złapało Pana Boga
za nogi. Lekarze gonią dziś od
gabinetu do gabinetu. Rano szpital, popołudnie w prywatnej klinice, jeszcze własna praktyka,
a czasem jeszcze niejedna noc
na dyżurze. Mniejsza o przykłady. Nie o to chodzi…
Ale oprócz krokodylich
łez, opłakujących zmarłą lekarkę, jest i druga strona medalu. Lekarze dyżurujący na
kontraktach często chętnie wpisują się na dyżury np. od piątku do
niedzieli, bo to pozwala zwiększyć im dochody. Niekiedy
nawet dochodzi do spięć
przy ustalaniu grafiku, bo
niektórym pasują takie długie weekendy.
Bardziej im się opłaca wysiedzieć cięgiem godziny niż je rozdzielać. Ta nowa
moda coraz bardziej się upowszechnia
w środowisku lekarskim. Lekarze łatają
sobą dziury grafikowe, a dyrekcje uważają, że skoro jest obsada, nie ma powodu do alarmu.

Cichy kompromis
Nadmierne obciążenie lekarzy pracą nie jest niczym nowym. To taki cichy

„konie”, które w weekendy obstawiają
dyżury w szpitalach Szkocji, Norwegii.

Prawo pacjenta do
wyspanego lekarza

kompromis, kiedy obie
strony robią dobrą minę
do złej gry. Kolejne ekipy
polityczne traktują publiczną ochronę zdrowia, jak „czarną dziurę”, w której zginąć mogą wszystkie pieniądze, a zatem na którą nie warto łożyć. A sprytni medycy wykorzystują meandry tego iście osobliwego układu. Jestem pewny, że rząd nie wprowadzi ograniczenia czasu pracy, bo ma świadomość, że cały ten system, oparty na lekarzach harujących jak konie w kieracie,
rozpadłby się w okamgnieniu. Również te

Wolność bez ograniczeń skutkuje chaosem. A wolność własna lekarza to w ogóle pojęcie przypominające nirwanę. Nikt
nie jest wolny od odpowiedzialności. Ani
lekarz, ani jego pracodawca. Tymczasem
coraz częściej się zdarza, że polscy lekarze pracują głównie z myślą o zarabianiu pieniędzy. Bo chcą mieć ładne domy
i auta, wakacje w tropiku dla swoich rodzin. Dlatego pracują tyle, ile fabryka daje, a że w Polsce nie ma ograniczeń czasu pracy lekarza więc igrają ze swoim
i pacjentów zdrowiem. Jeśli ktoś z nich
uważa, że to jest w porządku, to obawiam
się, że brakuje mu nie tylko wyobraźni,
ale również którejś klepki.
Polscy lekarze i ich pracodawcy
twierdzą zgodnym chórem, że kochają Europę. Ale niekoniecznie jej dyrektywę, według której lekarz może pracować
7 godz. 35 min na dobę. Nikt nie chce nosić tachometru na szyi, a przydałoby się.
Bo idea ograniczenia czasu pracy, mająca służyć pacjentom, uległa u nas swoistej „falandyzacji” i pozwoliła na balansowanie na granicy prawa i zdrowego rozsądku.
Marek Stankiewicz

Leki dla seniorów 75+
Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że
jak uda się wprowadzić system informatyczny, dający wgląd do dokumentacji medycznej przez lekarzy, wtedy będzie możliwe rozważenie rozszerzenia
uprawnień, również na lekarzy specjalistów. Innym ważnym problemem do
rozważenia jest możliwość wypisywania leków, kiedy pacjent 75+ wychodzi
ze szpitala do domu.
Trzeba także pamiętać, że niektóre leki są bezpłatne dla seniorów, ale
tylko w określonych wskazaniach medycznych. W 2017 r. nastąpi wzrost nakładów na bezpłatne leki dla seniorów
75+ ze 125mln (IV kwartał 2016 r.) do
564 mln na cały rok 2017. W związku
z tym zwiększy się zarówno liczba jednostek chorobowych, preparatów i cząstek aktywnych, które będą stopniowo
rozszerzane.
Przypominam, że jak dotychczas prawo wystawiania recept dla seniorów 75+
mają tylko lekarze i niektóre pielęgniarki

podstawowej opieki medycznej, a także
lekarze, którzy nie wykonują już zawodu,
ale mają prawo wystawiania recept „pro
auctore” i „pro familiae”. Wszyscy upoważnieni muszą na recepcie, w polu dodatkowe uprawnienia, wstawić literę „S”.
Nowelizacje list leków refundowanych
i leków dla seniorów 75+ będą przeprowadzane w tych samych terminach. Jednak od 1 stycznia 2017 r. będą one przeprowadzane co trzy miesiące, a nie jak dotychczas co dwa miesiące. Spotka się to
z uznaniem aptek, które nie będą zaskakiwane nagłymi zmianami cen.
W tym numerze Medicusa, swoją opinię przedstawia prof. Tomasz Żarnowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki:
– Na liście dla seniorów leki okulistyczne na pewno (nie wiem, jak inne)
znalazły się dość przypadkowo, bez żadnej analizy, te które były na 30%. W przypadku okulistyki są to wszystkie betablokery i pilocarpina (!!!). I właśnie dzięki
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Aktualna lista leków
w programie 75+

75plus.mz.gov.pl
wcześniejszej odpłatności znalazł się
tam taflotan. Jeśli chodzi o leki p/jaskrowe, to pozostałe są na ryczałt, więc
kosztują grosze. Ale oczywiście można
wspomnieć, że dobrze by było, gdyby
na liście było więcej leków powszechnie stosowanych w leczeniu jaskry. Na
liście powinny być wybrane antybiotyki
lub jakiś antybiotyk ze sterydem. Uważam, że uprawnienia do wypisywania
recept dla seniorów 75+ („S”) powinny
zostać u lekarza rodzinnego. Unikamy
w ten sposób sytuacji, że pacjent chodzi do różnych lekarzy, dostaje różne
leki, a potem część ich wyrzuca. Tymczasem lekarz rodzinny miałby wszystko pod kontrolą.
Jerzy Jakubowicz
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Faceci zaczęli się badać
z dr. n. med. Jackiem Niezabitowskim,
z oddziału urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
rozmawia Anna Augustowska
• Właśnie zakończył się Europejski
Tydzień Urologii – w Lublinie zorganizowany był w COZL i adresowany do mężczyzn. Jak Pan ocenia frekwencję?

– Liczba pacjentów, którzy byli zainteresowani kontaktem z urologiem, przerosła zdecydowanie nasze oczekiwania.
Założyliśmy, że przyjmiemy ok.100 pacjentów, było dużo więcej.
Jednym z powodów było to,
że nie wymagano skierowań
od lekarza rodzinnego. Rośnie też najwyraźniej świadomość, że warto kontrolować swoje zdrowie.
• Problemy z prostatą dotyczą co najmniej połowy
dojrzałych mężczyzn ale są
bagatelizowane. Dlaczego?
– Każda choroba, która
„nie boli”, a tak jest z chorobami prostaty, jest bagatelizowana do pewnego stopnia. Rak prostaty rozwija się
podstępnie, stąd groźba, że
wykryty może już być poza

zasięgiem skutecznego leczenia.
Rocznie w Instytucie Onkologii w Warszawie rozpoznaje się
ok. 10.000 przypadków raka prostaty. Na
świecie niemal 700
tysięcy mężczyzn
dowiaduje się o raku
prostaty.
• Czy leczenie to
zawsze operacja?
– Leczenie operacyjne jest jednym
z kilku sposobów
postępowania w raku prostaty. Leczenie operacyjne jest
zdecydowanie najskuteczniejsze w prawidłowo zakwalifikowanych przypadkach. Postęp w leczeniu raka prostaty wynika głównie z postępu technologicznego. Metody leczenia operacyjnego – laparoskopia, operacja robotem to bardzo
duży postęp w leczeniu oszczędzającym
pacjenta. Dysponujemy też radioterapią
celowaną, w której naświetlane są małe

Biała Podlaska. Inwestycje
pola, w związku z czym odczyn popromienny jest znikomy. Rozwija się również hormono- i chemioterapia.
• Co się kryje pod tytułem jednego
z wykładów: Leczenie bez leczenia?
– To skrót myślowy. W dobranych
przypadkach – wiek pacjenta, obciążenia innymi chorobami a przede wszystkim rozpoznanie histopatologiczne decyduje o nie wdrożeniu leczenia lecz o aktywnej obserwacji chorego. Badania na
wielu takich przypadkach dowiodły, że
pacjent leczony lub nie, nie umiera z powodu raka prostaty lecz z zupełnie innych przyczyn.
• Jak jest rola lekarzy poz w zachęcaniu pacjentów do profilaktyki?
– Lekarz poz u pacjentów 45 plus powinien przede wszystkim zebrać wywiad
dotyczący chorób nowotworowych, występujących w rodzinie pacjenta. W wywiadzie nie może zabraknąć pytań o objawy urologiczne.
Regularne badania PSA, mogą też pomóc w diagnozowaniu wczesnych postaci
raka prostaty – drugiego co do częstości
zachorowań nowotworów w kraju.

Nie pieniądze są moim priorytetem
• Pani entuzjazm i optymizm jest
zaraźliwy, ale kilka dni temu rezydenci i przedstawiciele zawodów medycznych protestowali w Warszawie domagając się systemowych zmian: większych nakładów na ochronę zdrowia,
lepszych zarobków itd. Jak Pani odnajduje się w tej rzeczywistości?
– Bardzo popieram postulaty protestujących, bo chciałabym leczyć ludzi
w godnych warunkach, ale dzisiaj dla
mnie najważniejsze jest zdobywanie
wiedzy i dalsze kształcenie się. Wiem,
że jak będę dobra w swojej pracy, jak będzie mnie ona cieszyła, to pieniądze się
znajdą. Zresztą nie są one dla mnie najważniejsze. Z całą stanowczością wykluczam emigrację. Chcę żyć i pracować w Polsce, tu, gdzie są moje korzenie, gdzie mam rodzinę i przyjaciół. Za
granicą zawsze będę obca.

z Pauliną Adrianą Szczepanik,
tegoroczną absolwentką kierunku lekarskiego
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, która ukończyła studia
z najwyższą na roku lokatą – 4,85,
rozmawia Anna Augustowska
• Zawsze była Pani prymuską?
– Może ujmę to w ten sposób: nigdy
nie miałam kłopotów z nauką. Poza tym
lubiłam się uczyć. Ciekawiło mnie poznawanie nowych rzeczy, stałe pogłębianie wiedzy. To chyba klucz do sukcesu –
ciekawość. Z wyborem kierunku studiów
nie miałam kłopotu, bo już od dziecka
pasjonowała mnie biologia i chemia, ale
w liceum wybrałam klasę o profilu matematyczno-informatycznym. Co też uważam za dobrą decyzję, bo ta wiedza bardzo jest potrzebna w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie. Ponieważ pochodzę z Małopolski – z Tarnowa – mogłam wybrać najbliższy domu rodzinnego Uniwersytet Jagielloński, ale zdecydowałam się na uczelnię w Lublinie, czego nigdy nie żałowałam. Dzisiaj wybrałabym tak samo.
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• Kierunek także?
– Tak, medycyna to moje marzenie.
Rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem
mojego rocznego stażu i proszę mi wierzyć po prostu nie mogę się doczekać, aby
już zacząć! Chciałabym być już wśród
pacjentów, pomagać im, wykorzystywać
wiedzę, którą mam i uczyć się, uczyć tego co dla lekarza tak ważne: bycia przy
chorych.
Mój zapał to nie są czcze słowa. Miałam przecież już okazję konfrontować się
z praktyczną medycyną. Od pierwszego
roku studiów w ramach praktyk starałam
się poznać różne formy uprawiania medycyny. Pracowałam na chirurgii, w ośrodku
poz, rok temu miałam praktyki na pediatrii. I chyba właśnie wśród dzieci chciałabym znaleźć w przyszłości moje miejsce jako lekarz. Marzę o pediatrii i jeśli
MEDICUS 11/2016

się to sprawdzi, to chciałabym specjalizować się w pulmonologii dziecięcej ponieważ uważam, że płuca to absolutnie fascynujący organ.

• Wraca Pani w rodzinne strony?
– Tak miało być, ale przez strzałę
Amora wiążę przyszłość z Lublinem.
Rodzinny Tarnów będę odwiedzać, niewykluczone, że na motorze – bo to moja
druga po medycynie wielka pasja.

Szpital domowy
W Białej Podlaskiej powstaje pierwszy w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej pod nazwą „Domowy Szpital”. Jak tłumaczy dyrekcja
szpitala, północna Lubelszczyzna charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne adresowane do osób starszych i przewlekle chorych.
Budowa ośrodka ruszyła w październiku ubiegłego roku. Domowy Szpital powstaje przy ul. Warszawskiej 15,
w miejscu po dawnym Oddziale Zakaźnym. Budynki, należące do majątku szpitala, były w złym stanie technicznym. Teraz dzięki nowej inwestycji nastąpi ich adaptacja oraz rozbudowa. Jak
informuje Magdalena Us, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Domowy Szpital jest projektem wpisującym się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
– To inwestycja bardzo potrzebna
w regionie. Według prognoz, już wkrótce w Polsce ma być ponad 2 miliony
osób starszych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. – Chodzi o poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie troski nad

osobami wymagającymi stałej opieki –
tłumaczy Magdalena Us.
W ramach nowej placówki powstanie: hospicjum domowe dla dorosłych
i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, teleopieka, stacjonarna opieka długoterminowa, poradnia
medycyny paliatywnej i poradnia geriatryczna oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu dla osób chorych
i starszych. Znajdzie się tu 70 miejsc do
hospitalizacji.
Koszty inwestycji oszacowano na blisko 17 mln zł. Szpital pokryje je z własnego budżetu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień tego roku.
– Pierwsi pacjenci znajdą tu miejsce
na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku – dodaje Magdalena Us. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą
ludzie w podeszłym wieku, przewlekle
i ciężko chorzy, wymagający opieki medycznej i pielęgnacji. Ale nie tylko. Pomoc znajdą tu także pacjenci przebywający w swoich domach, do których dotrą specjaliści ze szpitala. Będą to lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, osoby
zajmujące się tlenoterapią.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 grudnia br.
Anna Augustowska

Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Lublinie
zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na kursy medyczne
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
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Dajcie
nam
leczyć
Warszawa, 24 IX
Fot. Marta Jakubiak

Pacjent niesłusznie odesłany
określić nieprzemyślaną decyzję o odmowie przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie
bezpośredniego zagrożenia życia) może
stanowić podstawę odpowiedzialności nie
tylko cywilnej zarówno szpitala, jak i lekarza, ale także odpowiedzialności karnej
lekarza. Tym bardziej do odpowiedzialności może zostać pociągnięty lekarz, jeśli
u pacjenta nastąpi skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, średniego
lub nawet lekkiego „naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia”.
Do odpowiedzialności karnej we wskazanych okolicznościach może również zostać pociągnięty przełożony lekarza kwalifikującego (jako tzw. sprawca polecający), który wydaje nieformalne i nieuzasadnione względami medycznymi polecenia „dyskwalifikacji” chorego.
W wyniku doznania uszczerbku na
zdrowiu, będącego następstwem odmowy leczenia, pacjent może w postępowaniu cywilnym pozwać przede wszystkim
placówkę medyczną, a także samego lekarza, którego decyzja doprowadziła do pogorszenia jego stanu zdrowia, przy czym
dotyczy to głównie lekarza współpracującego na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, działalność gospodarcza), gdyż pozycja prawna lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
jest uregulowana w sposób bardziej korzystny. Za powstałą szkodę pacjent może

żądać odszkodowania
za koszty wynikłe np.
z rozstroju zdrowia.
Może również wystąpić
o zadośćuczynienie za
ból i cierpienie fizyczne, a więc za doznaną
krzywdę. Dodatkowo
w uzasadnionych przypadkach może również
ubiegać się o rentę będącą wynikiem np. częściowej lub całkowitej utraty zdolności do zarobkowania.
Nieuzasadniona odmowa udzielenia
świadczenia może być przyczyną zastosowania przez płatnika kary umownej nałożonej na szpital, co z kolei może być powodem dodatkowych obciążeń nałożonych przez pracodawcę na odpowiedzialnego za kwalifikację chorych lekarza.
Warto również pamiętać, że pacjent,
któremu niesłusznie odmówiono przyjęcia do szpitala, może złożyć skargę u dyrektora placówki, jak również we właściwym oddziale NFZ lub zgłosić problem
do organu sprawującego nadzór nad placówką medyczną oraz u rzecznika praw
pacjenta.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl
konsultacja:
radca prawny Marcin Majdan

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
reklama

W codziennej praktyce lekarskiej zdarza się, że pacjent pomimo wskazań do
hospitalizacji nie zostaje do niej zakwalifikowany. Oczywiście, wśród wszystkich skierowań do szpitala pojawiają się
te bardziej i mniej uzasadnione.
Podstawowym warunkiem uzasadnionej hospitalizacji jest brak możliwości
osiągnięcia celu diagnostyki i leczenia
w warunkach leczenia ambulatoryjnego.
Tak więc, jeśli stan zdrowia chorego nie
budzi większych zastrzeżeń, a diagnostykę, bez narażania chorego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, można
przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, odmowa przyjęcia jest uzasadniona. Jednakże odmowa leczenia szpitalnego nie może być przekazana jedynie w formie ustnej, choć zdarza się, że
jest to spotykana praktyka, najczęściej
wynikająca z niewiedzy lekarzy kwalifikujących.
W przypadku odmowy przyjęcia pacjent powinien otrzymać pisemną informację o przyczynie odmowy, a decyzja
odmowna musi być odnotowana w księdze odmów przyjęć. Zarówno pacjent, jak
i kierujący go lekarz powinni znać przyczyny takiej decyzji. Warto również pamiętać, że każdy pacjent ma ustawowo
zagwarantowane prawo wyboru szpitala,
do którego może zgłosić się nawet z drugiego końca Polski, tak więc dyskwalifikacja ze względu na odległe miejsce zamieszkania jest niedopuszczalna. Z kolei
szpital, nawet w przypadku braku miejsc,
ma obowiązek wpisania zakwalifikowanego już do hospitalizacji chorego na tzw.
listę osób oczekujących. W sytuacji, gdy
możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego są odległe w czasie, a stan zdrowia chorego ulegnie pogorszeniu, szpital
ma obowiązek wyznaczenia dla niego nowego, mniej odległego terminu przyjęcia. Osoby odpowiedzialne za kwalifikację chorych powinny również pamiętać,
że szpital nie może odmówić udzielenia
świadczenia zdrowotnego choremu, będącemu w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, nawet w sytuacji, gdy pacjent nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji przyczyną odmowy nie może być również przekroczony limit świadczeń zakontraktowanych z NFZ.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia
chorego do szpitala nie może być dowolną decyzją lekarza. W przypadku łamania prawa w tym zakresie, szpital może
ponieść odpowiedzialność, zarówno za
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, jak
i za utrzymywanie się rozstroju zdrowia.
Ponadto narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (czym można

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie
zaprasza na kursy w Lublinie

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST
• 03.12.2016, egzamin 11.12.2016

LR, LRZ, LRT, FT
• 03, 04, 10.12.2016, egzamin 11.12.2016
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

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

WKTiR – zyskaj nowe możliwości
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Podążać za światowymi trendami
Wady wrodzone u noworodków, wymagające interwencji chirurgicznej, występują stosunkowo rzadko ze średnią częstością 1 do 5 tys., a niektóre jeszcze rzadziej, co
powoduje, że wybrane rodzaje zabiegów wykonujemy
tylko 1 lub 2 razy w roku.

z dr. hab. n. med. Pawłem Nachulewiczem,
kierownikiem Kliniki Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Dotychczasowa praca zawodowa i naukowa.
– Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, który ukończyłem w 1988 r. Moje lata
pracy są ściśle związane z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam doskonaliłem swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, uzyskując specjalizację z chirurgii dziecięcej i transplantologii, a także tytuły naukowe doktora nauk medycznych
i doktora habilitowanego nauk medycznych. Odbyłem również
szkolenie specjalistyczne w czołowych europejskich placówkach takich jak m. in. King’s College Hospital w Londynie czy
University Clinic Benjamin Franklin w Berlinie. Jestem autorem ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Po przejściu prof. Jerzego Osemlaka na emeryturę,
zostałem powołany w 2010 r. na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
• Chirurgia dziecięca to trudna specjalizacja.
– Chirurgia dziecięca jest specjalnością bardzo szeroką,
a działalność chirurga dziecięcego obejmuje zabiegi w zakresie
centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu moczowego, jak również zabiegi z zakresu onkologii.

• NFZ przeznacza zbyt małe środki na chirurgię dziecięcą?
– Procedury w chirurgii dziecięcej są tak samo wycenione jak u dorosłych, a tymczasem koszt leczenia dziecka
jest znacznie większy. NFZ obiecuje zwiększenie wyceny
punktowej dla chirurgii dziecięcej, co w ostatnim czasie
rzeczywiście miało miejsce. Obecnie praktycznie wszystkie oddziały chirurgii dziecięcej w Polsce są deficytowe
i przynoszą znaczące straty dla szpitala. To nie pozwala
nam podążać za trendami w światowej chirurgii dziecięcej, z użyciem nowych technologii zarówno w zakresie
diagnostyki, jak i leczenia. Jedynym dodatkowym zastrzykiem pieniędzy są dla nas darowizny, liczone w milionach
złotych, od Fundacji Jerzego Owsiaka, czego przykładem
może być długo oczekiwany zakup rezonansu magnetycznego, z którego ogromnie się cieszymy.
Obecnie wykonujemy w Lublinie wszystkie zabiegi, które są
wykonywane w innych ośrodkach klinicznych w Polsce. Specyfika wieku naszych małych pacjentów powoduje, że głównym obszarem zainteresowania są wady wrodzone, które stanowią 80-90 proc. naszej działalności. Najtrudniejszym fragmentem pracy są wady wrodzone u noworodków, które leczone są w naszym ośrodku praktycznie w pełnym zakresie.

• Obecne wyposażenie aparaturowe kliniki jest wystarczające?
– Z chwilą objęcia stanowiska kierownika kliniki w 2010 r. uzyskałem bardzo dużą pomoc finansową
od Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dzięki temu
otrzymaliśmy wyposażenie na europejskim poziomie.
Jednak trzeba pamiętać, że od tego czasu minęło już 6
lat, część sprzętu uległa zużyciu, pojawiła się też nowa
aparatura, a my na to nie mamy już środków. Nasza klinika dysponuje 51 łóżkami.

MEDYCYNA W PRAKTYCE
Wydanie III
poprawione
i uzupełnione

• Był Pan konsultantem wojewódzkim w swojej specjalności.
– Byłem, ale zrezygnowałem, bo uważam, że jest to
zupełnie niepotrzebna funkcja administracyjna. Potrzebna
jest decydentom chyba tylko po to, że jak coś nie wychodzi w danej specjalności, to zawsze winę można zwalić
na konsultanta. Uważam, że funkcję opieki dydaktycznej
i merytorycznej równie dobrze mogą sprawować kierownicy klinik szkolący rezydentów. Zaoszczędzone środki
powinny być alokowane do dyspozycji konsultanta krajowego, którego roli nie można zanegować, a pozycja
powinna ulec wzmocnieniu.

Redakcja naukowa:
dr hab. n med. Adam Windak, prof UJ,
prof. dr hab. n.med. Witold Lukas,
dr n. med. Marek Oleszczyk
808 stron zwięzłych informacji przydatnych
w codzienej praktyce klinicznej. Książka zawiera
wiele praktycznych wskazówek do bezpośredniego
wykorzystania niemalże w trakcie konsultacji,
uwrażliwia szczególnie na objawy alarmujące,
wymagające czujności oraz podejmowania decyzji
diagnostyczno-terapeutycznych.

120
zł

Szkoda gadać

95 zł

• Liczba chirurgów dziecięcych w Polsce, w naszym
województwie, jest wystarczająca?
– Obecnie liczba chirurgów dziecięcych w województwie lubelskim jest wystarczająca. Jesteśmy jedyną kliniką
z dużym oddziałem chirurgii dziecięcej i zabezpieczamy
potrzeby społeczne dla całego województwa. W związku z tym nie ma potrzeby tworzenia nowych oddziałów
chirurgii dziecięcej, bo nie będą wykorzystane. Od czasu mojego pobytu w Lublinie kształcimy nowe pokolenie chirurgów dziecięcych, które przez 20-30 lat będzie
w stanie zapewnić potrzeby w województwie lubelskim.
Z tego powodu nie przyjmujemy nowych kandydatów do
szkolenia w tej specjalności, bo lekarze, którzy kształcą się w ramach rezydentur już będą mieli problemy ze
znalezieniem miejsca pracy. My przyjmujemy na bieżąco zgłaszających się pacjentów, a czas oczekiwania na
zabieg operacyjny nie przekracza trzech miesięcy.

Cena specjalna
dla członków
Lubelskiej Izby lekarskiej

Zamów książkę: tel. 22 333 97 69, prenumerata@pulsmedycyny.pl, sklep.pulsmedycyny.pl

Wiele szpitali wita dziś swoich pacjentów misyjnym hasłem: Salus aegroti suprema lex esto.
Swoją drogą, przysięga lekarska mówi tylko o tym,
by mieć na względzie dobro chorych. A mieć na
względzie to jednak nie to samo, co stawiać dobro chorego jako prawo najwyższe.
Czym jest więc dzisiaj dobro chorego i gdzie
jest jego moralny środek ciężkości? Pół biedy, kiedy ten dylemat
dotyczy jedynie lekarza i pacjenta. Ale dobro chorego ma teraz coraz więcej właścicieli. To jeden z najbardziej wyświechtanych frazeologizmów minionego ćwierćwiecza. Dobro chorego gości na sztandarach i transparentach niesionych dziarsko przez lekarzy i pielęgniarki ulicami stolicy. Nie brak go na ustach zatroskanych polityków od lewa do prawa, którzy jakby zapomnieli, że przez lata skąpili publicznego grosza na poprawę zdrowia i losu rodaków, wykręcając się innymi wydatkami. Co więcej, dobrem chorego szermują

Grillowanie pacjenta
zarówno obrońcy życia poczętego, jak również strażnicy prawa kobiety do decyzji o donoszeniu ciąży.
Dobro chorego doczekało się wielu manifestów i deklaracji, przepojonych emfazą, pustosłowiem i hipokryzją. Zręczni czarodzieje
politycznej propagandy nie ustają w wysiłkach, aby wmówić nam,
że dobro chorego to także dobro społeczeństwa. Bo społeczeństwo
ubogie i na dorobku nie może zapewnić każdemu wszystkiego bezpłatnie i natychmiast. Zdrowie rodem z maksymy poczciwego Hipokratesa wciąż nie jest u nas kategorią polityczną. Nikt nie przegrywa
kolejnych wyborów z powodu zaniedbań, czy zaniechań w ochronie
zdrowia. Żaden polityk ani dyrektor szpitala nie składa dymisji, kiedy w szpitalu, który od dawna robi bokami z powodu piramidalnych
długów, umiera młody człowiek w oczekiwaniu na wyniki badań laboratoryjnych, do wykonania których zabrakło odczynników, bo dyrekcja od ponad roku zalegała z płatnością ich dystrybutorom.
Nie każde życzenie pacjenta, którego realizacji niekiedy od lekarzy czupurnie się domaga, rzeczywiście musi służyć jego dobru. Zdarza się, że chory domaga się czegoś, co może wręcz zaszkodzić jego
zdrowiu. Bywa, że prosi o coś, co jest złe samo w sobie.
Podobno zdrowia i życia nie można przeliczyć na pieniądze. To
prawda. Nie każda nowa technologia jest realnie dostępna. Nie każda będzie prawdziwą pomocą. Zdarza się, że horrendalnie kosztowna terapia, choć przedłuża choremu życie, jednocześnie zamienia je
w koszmar pełen bólu, gniewu i rozpaczy dla niego i otoczenia. Taka bezrefleksyjna zaciekłość, płynąca z chęci zastosowania wszystkiego, co możliwe, dla ratowania życia i zdrowia, ostatecznie okazuje się jedynie przekleństwem.
Jeśli ktokolwiek ma ochronić prawdziwe dobro pacjenta, musi
otoczyć opieką jego godność, zachowując jednocześnie w pamięci,
że sam jest człowiekiem i pomagając innym nie może sprzeniewierzyć się samemu sobie.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

20 lat kardiologii na Kraśnickiej
Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zaprasza lekarzy na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 26 listopada (początek o godz. 10.30) w Centrum Konferencyjnym hotelu Focus w Lublinie,
al. Warszawska 109. Tematami konferencji będą zagadnienia dotyczące m.in. nadciśnienia płucnego, wad zastawkowych serca, obrazowania serca, elektroterapii.
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Chorować na niby, a leczyć naprawdę
Kobiety i mężczyźni,
w różnym wieku (także emeryci i osoby bardzo dojrzałe), wykonujący różne zawody (nie tylko studenci), mogą
włączyć się w program edukacji młodych medyków i pomóc im w doskonaleniu zawodowym. Uczelnia wprowadza zajęcia z pacjentami –
aktorami.
Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie rozpoczęło nabór osób zainteresowanych udziałem w Programie
Standaryzowanego Pacjenta (SP2b), który na lubelskiej
uczelni medycznej w tym roku wykroczy już poza ramy
pilotażu.
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadziła do obowiązkowego programu zajęcia z pacjentami standaryzowanymi.
– W ubiegłym roku odbywało się to na
zasadzie pilotażu i ograniczyliśmy się do
zajęć prowadzonych w Klinice Chorób
Zakaźnych – wyjaśnia kierownik CSM
Kamil Torres. – Pacjentami – aktorami
byli nasi koledzy – pracownicy techniczni
uczelni. Przez ten pilotaż przeszło ok. 600
przyszłych lekarzy, którzy na zakończenie
musieli zdać praktyczny egzamin.
Teraz uczelnia rozpoczęła przygotowywać (wzorem Europejskiego Stowarzyszenia Komunikacji w Opiece Zdrowotnej, które m.in. w Cambridge dysponuje bazą 120 wyszkolonych pacjentów –
aktorów), własną pulę pacjentów standaryzowanych, którym może zostać każdy. –
O ile będzie w stanie spełniać kilka ważnych kryteriów: być dyspozycyjnym, odpowiedzialnym, dobrze nastawionym do
tych zadań a także doskonale przygotowanym do pracy z medykami „aktorem” –
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podkreśla Magdalena Horodeńska, koordynator programu.
Chętni muszą więc liczyć się z co
najmniej 40 godzinami szkolenia, które będzie prowadzone
w weekendy, a także
z 20 godzinami pracy
ze studentami. Pacjent
– aktor będzie też oceniany zarówno przez
studentów, jak i kadrę.
– To muszą być osoby
współpracujące i zaangażowane, bo nie
przewidujemy, poza
początkowym okresem, żadnych finansowych gratyfikacji –
uprzedzają w CSM.
– Docelowo chcemy mieć stałą bazę
takich pacjentów, tak,
aby np. lekarz prowadzący zajęcia z ginekologii mógł wybrać sobie z listy odpowiednich do danego tematu aktorów –
wyjaśnia Horodeńska.
Symulowani pacjenci
podczas zajęć ze studentami będą musieli
postępować według
scenariusza (sygnalizować m.in. konkretne objawy i reakcje).
– Nawet najdoskonalszy fantom nie zastąpi żywego człowieka. Nie możemy
uczyć medycyny tylko na urządzeniach, to
oczywiste – podkreśla
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Kamil Torres. – Fantomy i symulatory, czy doskonale skonstruowane wirtualne modele ludzkich narządów nie zastąpią tego, co w medycynie najważniejsze: kontaktu lekarza z powierzającym mu
swe zdrowie i życie człowiekiem.
Rozwój symulacji medycznej daje nam, lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom medycznym, studentom, dodatkowy i coraz bardziej
potrzebny oręż w doskonaleniu
swych umiejętności, w nabieraniu koniecznych nawyków, w dochodzeniu do perfekcji, aby w sytuacjach, kiedy mamy przed sobą
żywego pacjenta, umieć działać
szybko, pewnie i skutecznie. To
także doskonały punkt wyjścia do
nauki pracy w zespole i komunikacji, bo przecież na sali operacyjnej,
w karetce czy na oddziale ratunkowym
zawsze pracujemy w zespołach i trzeba
umieć ze sobą współpracować.

Praca z pacjentem – aktorem to także
doskonała okazja, aby nauczyć się prawidłowej komunikacji z chorymi, także
roszczeniowymi i agresywnymi albo bardzo dociekliwymi, którzy np. podpierają
się wiedzą czerpaną z Internetu.
Anna Augustowska
Chętni – CSM bardzo serdecznie zaprasza do współpracy emerytowanych
lekarzy – którzy chcą wziąć udział
w projekcie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go pod
adres sp@csmlublin.pl. Dokumenty
oraz szczegóły rekrutacji dostępne są
na stronie www.csmlublin.pl Można
też zadzwonić i dopytać o wszystkie
szczegóły: 81 448 60 50.

Z lekarskiej wokandy

Godności zawodu lekarskiego nie plamić
Doktor Kazimiera P. zatrudniona była w Zespole Poradni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na
dwóch stanowiskach: kierownika Poradni Kardiologicznej w wymiarze 3/4 etatu oraz w przychodni POZ jako starszy
asystent w wymiarze 7/8 etatu. Pod koniec 2014 r. na zwolnienie lekarskie udał
się ówczesny kierownik Zespołu Poradni,
a placówka ta znalazła się w trudnej sytuacji kadrowej. Oprócz Kazimiery P. pacjentów przyjmowali tylko chirurg, stomatolog i emerytowany internista. Dyrektor
ZOZ powierzył pani
doktor funkcję pełniącej obowiązki kierownika Zespołu Poradni.
Korzystając z niespodziewanie nadanych
jej prerogatyw, z pominięciem obowiązujących
procedur, Kazimiera P. dokonała podwyższenia swojego zasadniczego wynagrodzenia o tysiąc złotych miesięcznie oraz przyznała sobie premię w wysokości 5.000 zł. Autopodwyżek
dokonała w sytuacji braku zabezpieczenia
środków na opłacenie należności publicznoprawnych. 1 lutego 2015 r. kierownikiem Zespołu Poradni została Danuta C.,
która wezwała panią doktor do stawienia
się w miejscu pracy z przyznanego sobie
samej urlopu. Tego polecenia służbowego Kazimiera P. nie wykonała, a następnie złożyła wymówienie z pracy.
***
Z początkiem 2013 r. prof. Jan Z., jako
prowadzący indywidualną specjalistyczną
praktykę lekarską, podpisał z Samodzielnym Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim umowę na udzielanie świadczeń na Oddziale Ginekologii i Perinatologii. Miał prowadzić pacjentki i wykonywać operacje. Co miesiąc przedstawiał
rachunki, kolejno na 15.000 zł w styczniu
i 33.000 zł w lutym, a za marzec 42.500
zł. Wypłaty odbywały się na podstawie
złożonych przez niego kopii z księgi bloku operacyjnego. Pan profesor dzielił się
pieniędzmi z asystującymi przy operacji
lekarzami i pielęgniarkami, zatrudnionymi w szpitalu. Przeprowadzone po trzech
miesiącach postępowanie kontrolne wykazało, że prof. Jan Z. brał pieniądze za
zabiegi, których nie przeprowadzał. Pacjentki, a także inni lekarze, w tym anestezjolog, ujawnili kontrolerom, że choć
Jan Z. osobiście nie operował, to wpisywał w księdze bloku operacyjnego swoje

nazwisko. W rzeczywistości zabiegi przeprowadzała jego żona, również lekarz ginekolog, w szpitalu występująca pod panieńskim nazwiskiem.
***
Szpital Powiatowy w centralnej Polsce zwolnił dyscyplinarnie ortopedę Witolda K., doświadczonego lekarza Oddziału Urazowo-Ortopedycznego za
przyjmowanie od pacjentów pieniędzy

w prywatnym gabinecie za badania rentgenowskie i ultrasonograficzne, wykonywane w pracowniach szpitalnych i na
szpitalnym sprzęcie. Wyrzucony ze szpitala lekarz, członek Zarządu Regionu
związku zawodowego, czuł się pokrzywdzony i uważał, że koledzy związkowcy
powinni go bronić.
***
W innym szpitalu, opracowany tam
typowy standard bezpiecznego przechowywania i wydawania leków w oddziałach oraz niszczenia niewykorzystanych
leków przeterminowanych, nakładał na
osoby odpowiedzialne obowiązek przechowywania medykamentów w oddzielnym pomieszczeniu i w zamkniętej szafie, przewidując ponadto kontrolowanie
na bieżąco ich dat ważności. Obowiązki związane z gospodarką lekami narkotycznymi i psychotropowymi na Oddziale Onkologii powierzono lekarzowi – dr.
n. med. Wojciechowi M., który przechowywał je w… niewielkiej kasetce, znajdującej się w szafie dyżurki lekarskiej. Nieograniczony dostęp do niej mieli także inni lekarze i w razie potrzeby mogli pobrać
lek, odnotowując ten fakt w księdze ewidencyjnej. W czasie kontroli gospodarki
lekami na oddziale ujawniono, że w kasetce znajdowały się leki przeterminowane, a – co więcej – brakowało w niej kilku ampułek leku narkotycznego, których
pobrania nie zaewidencjonowano.
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***
Wszystkie te przypadki mają jeden
mianownik. Zachowania się (zaniechania) lekarzy nie dotyczyły ich obowiązków w zakresie wykonywania świadczeń medycznych. Polegały natomiast
na naruszeniu obowiązków pracowniczych, podejmowaniu działań na szkodę
pracodawcy, fałszowaniu dokumentacji,
wyłudzaniu badań, czy naruszaniu wewnątrzszpitalnych procedur. Wszystkie
one trafiły w formie wniosków o ukaranie do właściwych okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, a ich „bohaterowie” ponieśli konsekwencje dyscyplinarne w formie kary upomnienia
bądź nagany.
Powszechnie przyjmuje
się, że izbowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
i korporacyjne sądownictwo
lekarskie zajmują się wyłącznie błędami w sztuce lekarskiej.
Taki stan wiedzy prezentowała
też pewna prokurator w moim
mieście, tłumacząc niezawiadomienie
organu samorządu lekarskiego o postępowaniu lekarza sprzecznego z normami kodeksu karnego. Tymczasem Kodeks etyki lekarskiej wyraźnie wskazuje, że naruszeniem godności zawodu jest
każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu.
Przyrzeczenie lekarskie wśród obowiązków lekarza wymienia: „strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie
splamić”. Stąd samorząd lekarski – moim skromnym zdaniem, jako prawnika –
ma prawo zajmować się również sprawami dotyczącymi odpowiedzialności
zawodowej lekarzy w zakresie moralności i obyczajowości. Podważenie zaufania do zawodu, zwłaszcza przez samych
doktorów, w konsekwencji może powodować brak ufności do lekarza, niepewność do zaproponowanej terapii, a czasem jej niepowodzenie.
Rozumiały to władze samorządu lekarskiego już w momencie powołania go do
życia w wolnej Polsce, w 1922 r., przekonując lekarzy, aby dokładali „swą cząstkę do odbudowy gmachu godności i dostojeństwa tego stanu lekarskiego, który
nam wszystkim jest wspólny, a winien
być drogi”.
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi, publicystą
i długoletnim współpracownikiem
samorządowej prasy lekarskiej.
11

Jakość kształcenia trzeba monitorować
z prof. Mansurem Rahnama,
konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Jak wygląda codzienna działalność
w kierowanej przez Pana Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej?
– Koncentrujemy się na działalności
dydaktycznej, naukowej oraz w zakresie
codziennej opieki ambulatoryjnej. Prowadzimy szkolenia przed- i podyplomowe w zakresie chirurgii stomatologicznej. Zajęcia prowadzone są ze studentami Oddziału Stomatologii I Wydziału
Lekarskiego, studentami anglojęzycznymi II Wydziału Lekarskiego, studentami
technik dentystycznych oraz na kierunku higiena stomatologiczna. Szkolenie
obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Mamy powody do dumy, bo nasi wychowankowie w czasie LekarskoDentystycznych Egzaminów Końcowych
i specjalizacyjnych zajmują w większości
przypadków pierwsze miejsca w Polsce.

W ramach katedry i zakładu prowadzone są też liczne badania naukowe, obecnie
realizujemy kilka grantów naukowych,
których tematyka badań dotyczy: analizy
genomu ludzkiego pod kątem rozwoju raka jamy ustnej, analizy porównawczej stabilizacji pierwotnej i wtórnej implantów
w obszarach poekstrakcyjnych i augmentowanych z użyciem aparatów Periotest
i Ostell, oceny ekspresji genów VEGF-A,
B, C, D w raku płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej czy też analizy
ekspresji wybranych genów supresorowych: BRCA1, APC, TP53 u pacjentów
z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej.
Leczeniem ambulatoryjnym objęci są
pacjenci nie tylko z całego makroregionu
lubelskiego, ale nawet z zagranicy – Anglii, Irlandii, Norwegii i innych państw,

a to dzięki temu, że mamy port lotniczy.
Nasza pomoc lekarska świadczona jest
w bardzo szerokim zakresie.

poziomu w tej dziedzinie. Swoje działania rozpocząłem od modyfikacji programu specjalizacji i wprowadzenia do gamy obowiązkowych zabiegów procedur
z zakresu implantologii i sterowanej regeneracji tkanek, co jest niezbędną umiejętnością w dzisiejszych czasach. Dodatkowo staram się, aby liczba dostępnych

• Jakie główne zadania do realizacji postawił Pan przed sobą, obejmując zaszczytną funkcję konsultanta krajowego?
– Moje prerogatywy ustawowe obejmują przede wszystkim wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia
i Rzecznika Praw Pacjenta. Ponadto, prowadzę m. in. nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego, sporządzam opinie dotyczące doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów, opinie dotyczące realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego oraz opinie o stosowanym postępowaniu diagnostycznym,
leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie
jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków.
W ramach powyższych kompetencji
staram się o rozwój chirurgii stomatologicznej i dążę do uzyskania europejskiego

miejsc specjalizacyjnych stale rosła –
obecnie mamy ich 278, to o około 1/4
więcej w stosunku do liczby dostępnych
miejsc szkoleniowych w momencie, kiedy obejmowałem to stanowisko. Wskaźnik lekarzy ze specjalizacją z chirurgii
stomatologicznej (II stop. i bezstopniowi) na 100 000 mieszkańców w UE wynosi 2,1995, a w województwie lubelskim 2,9799, co daje nam pierwsze miejsce w Polsce. Niepokojący jest jednak
wskaźnik ze względu na wiek, bo aż 33
proc. specjalistów jest w przedziale wiekowym 61 – powyżej 70 lat.
• Coraz większym uznaniem cieszy się
implantologia. Czy u nas kształcenie lekarzy dentystów implantologów przebiega prawidłowo, bo nie wszyscy pacjenci
są zadowoleni z wykonanych zabiegów.
– W mojej opinii kształcenie przedi podyplomowe w zakresie chirurgii stomatologicznej przebiega bez większych
zarzutów. Oczywiście jakość kształcenia
musi być cały czas monitorowana, aby
utrzymać odpowiedni poziom. Nie można natomiast mówić o stricte akademickim kształceniu implantologów w Polsce
– ta sprawa nie jest prawnie uregulowana. Aby dorównać standardom obowiązującym w UE procedury z tego zakresu
zostały umieszczone przeze mnie w programie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Z całą pewnością, im więcej

tego typu procedur lekarz przeprowadzi
samodzielnie, tym większe uzyska doświadczenie. W dzisiejszej dobie mamy
nieograniczony dostęp do rozmaitych
szkoleń w tej dziedzinie. Firmy implantologiczne biją się wręcz o swoich przyszłych klientów oferując im kursy, zarówno te w kraju, jak i za granicą. Cieszy

mnie fakt, iż w Polsce zakłada się coraz
więcej implantów, jednak wciąż daleko
nam do krajów takich jak Niemcy, Włochy, czy Stany Zjednoczone. Osoby, które chcą rozpocząć przygodę z implantologią powinny być do tego odpowiednio
przygotowane. Wydaje mi się, że bardzo
ważne na początku tej drogi jest zdobycie
umiejętności chirurgicznych, a nie zabieranie się od razu za implantologię. Myślę, że często przemawiają za tym względy finansowe, jednak biorąc pod uwagę
dobro pacjenta powinny one zostać skierowane na drugi plan. W Polsce nie ma
obecnie w jasny sposób określonej specjalności, która pozwala na przeprowadzenie zabiegów implantacji. W naszym
kraju działają dwa stowarzyszenia zajmujące się tą gałęzią stomatologii, są
to: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne i Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Implantologii Stomatologicznej. Oferują
one różnego rodzaju szkolenia, które pozwalają na uzyskanie certyfikatów umiejętności. Jestem zdania, iż w najbliższym
czasie powinien powstać pewnego rodzaju consensus, który określi i sprecyzuje
warunki, jakie powinien spełnić lekarz
dentysta, chcący zajmować się implantologią w naszym kraju.
• Czy Zakład Chirurgii Stomatologicznej też zajmuje się wszczepianiem
implantów?
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reklama

– Owszem, zabiegi tego typu są wykonywane w naszej jednostce. Część z nich
w ramach realizacji działalności naukowej
w tym zakresie. Pozostała część zabiegów
przeprowadzana jest również na zasadach
komercyjnych. Plan leczenia ustalany jest
indywidualnie dla każdego pacjenta, na
podstawie szczegółowej analizy zdjęć rentgenowskich oraz oceny struktury kostnej.
Na tej podstawie jesteśmy w stanie przeprowadzić właściwe leczenie i dobrać rodzaj i parametry implantów, stosownie do
potrzeb leczniczych i możliwości finansowych każdego pacjenta. Często tego typu
zabiegi połączone są również z procedurami uzupełnienia deficytów tkanki kostnej. Popularność zabiegów implantacji stale wzrasta, co wiąże się ze wzrostem świadomości zdrowotnej pacjentów.
• Organizuje Pan Lubelskie Konferencje Implantologiczne – jaki jest ich
cel?
– Lubelskie Forum Implantologiczne
w tym roku doczekało się drugiej edycji.
W roku bieżącym odbędzie się w dniach
14-15 października. Organizacja tego typu konferencji ma na celu wymianę doświadczeń wśród osób zajmujących się
określoną dziedziną, a także wypracowanie pewnych modelowych sposobów
postępowania. Organizowane dotychczas
konferencje mają również na celu integrację środowiska lekarskiego. W programie konferencji zaplanowanej na ten
rok każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno lekarze praktykujący od wielu lat, jak
i młodzi lekarze, dopiero rozpoczynający swoją karierę.
• Ma Pan opinię „Lekarza z sercem”;
w konkursie „Kuriera Lubelskiego” zdobył Pan tytuł „Lekarz Roku 2012 na Lubelszczyźnie”.
– Przede wszystkim liczy się dla mnie
dobro pacjenta. Staram się, aby każdy pacjent wyszedł ode mnie zadowolony, pomimo bólu i cierpienia, z jakimi zgłaszają się do mnie niektórzy z nich. W żadnym momencie swojego życia zawodowego nie chodziło mi o zdobywanie laurów i bycie na szczytach rankingów, a wyłącznie o to, aby przeprowadzone przeze
mnie zabiegi były na najwyższym możliwym poziomie. Jestem zdania, iż rozwój jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. W swojej pracy dbam o to,
aby ciągle iść do przodu i poszerzać horyzonty. Cieszę się, że zostało to dostrzeżone przez innych. Jestem lekarzem stomatologiem praktykującym od 26 lat i ten
czas w pełni poświęciłem na pracę naukową i dydaktyczną, a dobro i zadowolenie
pacjenta są dla mnie najważniejsze.
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Lekarski kalejdoskop

Prof. Ryszard Maciejewski
z „Laurem Nauki”
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Pejzaże i kwiaty

Pielęgniarki jubileuszowo

W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej
„U Lekarzy” 24 września br. odbył się wernisaż malarstwa
Izabelli Edeńskiej, lekarza dentysty, malującej od 20 lat. Arty
stka zaprezentowała cykl
impresji – Pejzaże i kwiaty.

XXV-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych świętowano pod koniec września br. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Spotkania Kultur. Andrzej Tytuła, przewodniczący ORPiP, nagrodził okolicznościowym medalem „Za zaangażowanie w działalność na rzecz pielęgniarstwa” uczelnie
i szpitale. Medal otrzymał także prezes LIL Janusz Spustek.

Gladiatorzy u urologów

Zbadaj krew
– akcja lekarzy rodzinnych

i Stowarzyszenie
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
adiator” zorganizowaMężczyzn z Chorobami Prostaty „Gl
Urologicznego sympoły z okazji Europejskiego Tygodnia
owie mogli też skorzyzjum dla pacjentów i ich rodzin. Pan
stać z badań prostaty.

22 września w 140 przychodniach w całym regionie odbyła się akcja „Profilaktyka po lubelsku”, którą zorganizowali lekarze rodzinni z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców. Chętni wykonywali morfologię krwi
i rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku.

Rezonans od Orkiestr
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Urodziny Kliniki Hematoonkologii
Lubelska Klinika Hematoonkologii i
Transplantologii obchodziła jubileusz 45-lecia działaln
ości. W czasie uroczystości wręczono certyfikat „W trosce
o pacjenta”. Ośrodek,
w którym rocznie leczy się niemal 6
tysięcy osób, wykonał
już blisko 900 przeszczepów od daw
ców rodzinnych i autoprzeszczepów.

Tekst: Anna Augustowska

oda!

Lublin przeciw grypie – nagr

Lubelski oddział NFZ – także w Biał
ej Podlaskiej, Chełmie
i w Zamościu – zorganizował w poło
wie września akcję Drzwi
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Lekarski Piknik Strzelecki – Kębło 2016
W sobotę, 24 września br., członkowie LIL, wraz z rodzinami spotkali się na pierwszym Pikniku Strzeleckim.
Na strzelnicy STEN k. Wąwolnicy prawie 70 osób ćwiczyło
zasady posługiwania się różnymi rodzajami broni i startowało
w czterech konkurencjach.
Przebojem była konkurencja pt. „Dynamiczny Borewicz”,
w której zawodnicy startowali w strojach i używali broni milicjantów z czasów bohatera serialu „07 zgłoś się”.
Zawodnikom towarzyszyli kibice i atmosfera była zdecydowanie gorąca pomimo przelotnych opadów.
W ciągu 6 godzin współzawodnictwa uczestnicy wystrzelili prawie 3 tysiące sztuk amunicji różnych kalibrów wykorzystując wszystkie cztery osie strzelnicy. Klasyfikacja i przyznanie medali oraz dyplomów odbyły się w trzech kategoriach: juniorskiej, zawodniczej i powszechnej.

Lekarz z pasją

Żeglowanie to wolność
z Katarzyną Próchniak,
rezydentką chirurgii ogólnej,
kapitanem jachtowym, pasjonatką żeglarstwa,
rozmawia Anna Augustowska
• Żagle to przede wszystkim wiatr we
włosach?
– To przede wszystkim wolność. Uczucie, które ma na wodzie inny wymiar niż
na lądzie. Byłam w drugiej klasie lubelskiego liceum (III LO im. Unii Lubelskiej), kiedy po raz pierwszy to poczułam. Zaczęłam wtedy jeździć nad Zalew
Zemborzycki, gdzie odbywały się kursy żeglarskie organizowane przez Yacht
Club Politechniki Lubelskiej. Chyba od
razu złapałam bakcyla i do dziś żeglowanie jest moją wielką pasją. Wcześniej
przez kilka lat uprawiałam jeździectwo
konne, dużo pływałam – kartę pływacką wyrobiłam sobie już w drugiej klasie
podstawówki, ale żadna inna dyscyplina
sportu nie porywała mnie tak jak żeglarstwo. Dzisiaj, po 15 latach uprawiania
tego sportu, mam patent kapitana jachtowego, który uprawnia mnie do pływania
zarówno po wodach śródlądowych, przybrzeżnych, jak i po morzach.

Miło nam poinformować, że w kategorii juniorskiej zwyciężyli: Urszula Brozowska (złoto), Paweł Sikora (srebro) i Piotr
Cabaj (brąz). W najliczniej obsadzonej kategorii powszechnej
zwyciężyli: Grzegorz Pietras (złoto), Piotr Izdebski (srebro)
oraz Paweł Nogaś (brąz). W kategorii zawodniczej po laury
sięgnęli, z niemal identycznym wynikiem, koledzy: Paweł Michałowski (złoto), Tomasz Knapik (srebro) i Artur Dąbrowski
(brąz). Warto zauważyć, że 1/3 uczestników stanowiła piękniejsza połowa naszej Izby.
O siły uczestników zadbała, dzięki wsparciu jednego ze sponsorów, wąwolnicka restauracja Rozanna. Oczekujący na start
mogli pojeździć wystawionymi przez sponsora samochodami A7
i Q7, potrenować pod okiem instruktora podstawy samoobrony,
przymierzyć oporządzenie wojskowe i postrzelać z broni czarnoprochowej. Do ogniska przygrywał duet „PułBanad”.
Marek Czajkowski

• To pozwala na samodzielne dowodzenie załogą?
– Od kilku lat organizuję własne wyprawy. Z grupą przyjaciół (ale na rejs
zapraszam tylko tych, którzy mają pewne cechy charakteru, bo nie oznacza to,
że muszą mieć patenty żeglarskie. Tu liczą się predyspozycje osobowościowe,
bo na łodzi jednak jest ciasno i trzeba
umieć odnaleźć się w grupie) – czarterujemy łódź i ruszamy w rejs. Teraz szykujemy taką wyprawę do Chorwacji, będzie
to moja podróż poślubna i plener poślubny w jednym, oczywiście w gronie najbliższych przyjaciół.

reklama

• A co z opinią, że kobiety, „te słabe istoty”, nie powinny brać się za chirurgię?
– Mam całkowicie inne zdanie – zresztą w Berlinie widziałam wiele kobiet chirurgów, które były doskonałe w tym, co
robiły. Bo bycie chirurgiem to przede
wszystkim kwestia charakteru a nie płci.
To także umiejętność pracy w grupie,
która to cecha pięknie łączy się z żeglarstwem, które jest doskonałą szkołą życia
i współpracy z ludźmi.
• Żeglowanie to także udział w zawodach?
– O tak, w czasie studiów wiele razy
brałam udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie. To wspaniała przygoda! I co za widok, kiedy startuje
ok. 100 łódek w klasie Omega. Są emocje! Teraz, kiedy wyrosłam z lat studenckich, biorę udział w żeglarskich mistrzostwach dla lekarzy.
• Musimy koniecznie porozmawiać
także o drugiej pasji.
– Czyli o chirurgii! To i pasja, i droga życia. Zawsze chciałam być lekarzem
i zawsze chirurgiem. Nie ukrywam, że

• Łatwo jest godzić tak odpowiedzialną pracę z żeglowaniem?
– Myślę, że potrafię. Oczywiście na
długie np. wielotygodniowe rejsy nie mogę już sobie pozwolić. Medycyna jest zaborcza, poza tym nikt nie dałby mi tyle
urlopu. Z drugiej strony nie mogę też sobie pozwolić na zbyt ryzykowne wyprawy. Każda kontuzja – nie tylko ręki – to
przerwa w pracy. Tak więc teraz planuję
wyprawy po spokojnych akwenach, które przede wszystkim cieszą i relaksują.
W niedalekiej przyszłości razem z mężem
planujemy zakup jachtu, który pozwoli
nam na żeglowanie po Zalewie Zemborzyckim, bo to wielka frajda mieć niemal
pod domem taką możliwość.

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

reklama

• Rejs życia jeszcze się nie odbył?
– Hm… mam na koncie kilka żeglarskich szlaków: do najwspanialszych zaliczam rejs po Norwegii, podziwianie fiordów, lodowców, bliskie spotkanie z reniferami, które w naturze okazały się dużo
mniejsze niż je sobie wyobrażałam.
Pływałam też po Morzu Śródziemnym,
byłam na rejsach po Morzu Północnym,
ale do bardziej ekscytujących wypraw zaliczam rejsy na słynnych polskich żaglowcach: Pogorii, Fryderyku Chopinie i Kapitanie Borchardcie. Rejs życia… z całą
pewnością jeszcze przede mną.

w dużej mierze zdecydował o tym przykład mojego Taty, który jest chirurgiem.
Od dziecka widziałam, jaką radość i satysfakcję daje mu praca chirurga. Pewnie dlatego decydując się na studia lekarskie nie miałam większych problemów
z podjęciem decyzji o wyborze specjalizacji. Ta pasja sprawdza się już w praktyce – zaczęłam na studiach, kiedy zdecydowałam się pojechać do Berlina na staż
i tam pracowałam na oddziałach chirurgii a teraz już od niemal 3 lat będąc rezydentką samodzielnie dyżuruję w lubartowskim szpitalu. Moim kolejnym celem
jest chirurgia onkologiczna, konkretnie
chirurgia piersi.

Nerdwana

Impresjoniści

Będzie fantastycznie

Muzeum Lubelskie na Zamku zaprasza na wystawę Malarze Normandii, która rozpoczęła się wernisażem 1 października i potrwa do
11 grudnia br. W salach Zamku Lubelskiego prezentowanych jest 79
obrazów – przykładów malarstwa francuskiego z kolekcji „Peindre en
Normandie” z Caen i kolekcji prywatnej z Paryża.
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.
Kto jeszcze nie był może udać się na wystawę, po której dwa razy
w tygodniu – w piątki o godz. 14 i w soboty o godz. 12 – oprowadzają
kuratorzy. Jeśli chcemy posłuchać, jak opowiadają o każdym z obrazów, musimy wcześniej zarezerwować miejsce pod numerem telefonu 81 537 96 61 lub 537 96 62. Taka forma zwiedzania wystawy przeznaczona jest tylko dla indywidualnych osób.
aa

Od 4 do 6 listopada będzie trwał w Lublinie Falkon –
XVII Festiwal Fantastyki. Miejscem wydarzenia są Targi
Lublin SA. Podczas festiwalu czeka ponad 600 punktów
programu, konkursy, turnieje, pokazy i jeden z największych GamesRoomów w Polsce, otwarty 24 godziny na
dobę! W programie między innymi konkurs na najlepszego gracza NERD, Drużynowe Mistrzostwa Polski Gier Planszowych czy Konkurs Odlotowych Strojów Kosplay. Organizatorzy przygotowali spotkania autorskie, prelekcje popularnonaukowe czy projekcje filmów. Wstęp 20 zł.

Teatralnie

Kolorowe nic

Zadara osobiście

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza dzieci do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego. Show w wykonaniu międzynarodowych artystów reklamowane jako dawka
pozytywnej energii dla całej rodziny odbędzie się 30 listopada
o godz. 18.30. Bilety po 30 zł.

Michał Zadara jako pierwszy polski reżyser zrealizował w Teatrze
Polskim we Wrocławiu w ramach jednego spektaklu wszystkie części
„Dziadów”, łącznie z Ustępem, przypisami i komentarzami poety. Bez
skreśleń i dopisków. Z użyciem kilku konwencji teatralnych. Co ostatecznie otrzymaliśmy? Jaki obraz romantyzmu, widzenia człowieka
i świata wyłania się z tego projektu? 29 listopada o godz. 18 w Teatrze
Starym w ramach Bitwy o kulturę „NeoDziady” Michał Zadara opowie
w rozmowie z Łukaszem Drewniakiem. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki – do odebrania w kasie Teatru Starego.

Koncerty muzyki filmowej
13 listopada o godz. 18 w lubelskiej hali Globus największe światowe hity wykonają: Justyna Steczkowska,
Andrzej Piaseczny, Krzysztof Cugowski, Janusz Radek,
Mietek Szcześniak, Krzysztof Kiljański w towarzystwie
ponad pięćdziesięcioosobowej orkiestry Tomasza Szymusia. Pojawią się między innymi utwory z filmów: Titanic, Gladiator, Władca Pierścieni, Dirty Dancing, James
Bond, Upiór w operze, Cudowne lata, SkayFall, Gwiezdne wojny. Całość poprowadzą Grażyna Torbicka i Tomasz
Raczek. Bilety 180-60 zł.

Teatralnie

Muzycznie

Koncert dla dzieci w wieku 0-3 lata będzie 6 listopada o godz. 10. Na scenie Filharmonii Lubelskiej zabrzmią mazurki i mazury oraz polskie
pieśni patriotyczne z okazji narodowego Święta Niepodległości. Muzyczne narodowe rytmy oraz teksty przybliżą najmłodszym polskie tradycje muzyczne i patriotyczne. Bilety: 30 zł – osoba dorosła, dziecko – wejście bezpłatne. Bilety na warsztaty muzyczne: 20 zł – dziecko, konieczna
rezerwacja biletów (tel. 81 53 15 112, 81 53 15 118).

Patriotycznie dla małych
11 listopada o godz. 11.00 organizatorzy zapraszają dzieci i rodziców na barwne patriotyczne widowisko
muzyczne „A to Polska właśnie”. W programie polskie tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak
z oberkiem a także pieśni patriotyczne w opracowaniu i wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy
Kaniorowej. Sala koncertowa Filharmonii Lubelskiej. Bilety 30-20 zł.
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Symfonicy
i trębacz

4 grudnia o godz. 17 spektakl „Pozory mylą”
w Centrum Kongresowym UP. Komedia Seymoura Blickera to opowieść o pisarzu Shermanie,
który pod pseudonimem napisał pierwszą książkę i odniósł sukces. Ponieważ jest nieśmiały, z gatunku histeryków o zaniżonej samoocenie, prosi,
aby w publicznej promocji zastąpił go przebojowy, przystojny przyjaciel Matt. Obsada: Sherman
– Robert Koszucki/Kacper Kuszewski; Matt – Piotr
Ligenza; Maggie – Anna Smołowi; Nancy – Anna
Iberszer/Elżbieta Romanowska; Pokojówka – Olga
Bończyk/Katarzyna Żak. Bilety od 80 zł.

„Czas mazurka”

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Lubelskiej i Igor Cecocho – jeden z najznakomitszych trębaczy, pochodzący
z Białorusi artysta od lat 90. ubiegłego
wieku mieszka w Polsce. Był solistą Filharmonii Wrocławskiej, obecnie prowadzi intensywną działalność solistyczną w kraju i za granicą, grając na instrumentach współczesnych i historycznych. W programie koncertu symfonicznego, zaplanowanego na 25 listopada o godz. 19. 00, G. Ph. Telemann,
J. Haydn i R. Schubert. Sala koncertowa
FL, bilety 30-20 zł.

Bodo Kordka

Rap w hali Radość

9 grudnia o godz. 19 „Musical Bodo”
w Centrum Kongresowym UP. Spektakl poświęcony legendarnemu polskiemu artyście Eugeniuszowi Bodo. W jego rolę wcielił się Dariusz Kordek. Spektakl utrzymany
jest w konwencji musicalowej. Jak zachęcają organizatorzy, najważniejszym i najmocniejszym aspektem są niezapomniane przeboje artysty, takie jak „Umówiłem
się z nią na dziewiątą”, „Całuję twoją dłoń,
madame” czy „Już taki jestem zimny drań”.
Na scenie zobaczymy aktorów z Teatru Roma. Bilety 95 zł.

13 listopada o godz. 21.00 koncert Taco Hemingwaya w ramach trasy promującej album„MARMUR”. Jak informują organizatorzy duża dawka nowego materiału na żywo gwarantowana. Bilety po
40 zł. Koncert będzie okazją do zobaczenia nowego miejsca w mieście. Działający na terenie browaru przy Bernardyńskiej 15 plenerowy klub Radość przenosi się na zimę do hali Radość.

Piwnie

Co warzą rzemieślnicy
Oprac. JK-G

11 listopada 2016 (piątek), godz. 17.00, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej oraz Ignacy Lisiecki
– fortepian i Szymon Maxim – dyrygent zapraszają do sali koncertowej FL na koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. W programie E. Elgar, F. Chopin i E. Młynarski. Bilety po 30-20 zł.

Muzycznie

Komedia pomyłek

20 listopada o godz. 17.00 na koncert muzyki znanej z dużego ekranu zapraszają: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego oraz Anna Lasota
– sopran. Dyryguje Maciej Sztor. W programie John Williams – Park jurajski, „Hymn
dla poległych” z filmu Szeregowiec Ryan; Hans Zimmer – Gladiator; Klaus Badelt
– Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły; Ennio Morricone – Misja, temat Debory
z filmu Dawno temu w Ameryce; James Horner – Titanic Suite, My Heart Will Go On
z filmu Titanic; John Williams – temat Anakina z filmu Gwiezdne wojny, Duel of the
Fates z filmu Gwiezdne wojny; Adele Atkins/Paul Eqworth – Skyfall. Koncert odbędzie się w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur. Bilety 90-50 zł.

Patriotycznie dla starszych

Monet, Renoir, Corot i inni

Między 25 a 27 listopada w Targach Lublin SA będą trwały Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych. To druga edycja imprezy, organizatorzy zapowiadają morze dobrego piwa i doskonałą zabawę. Gdy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika lista browarów wyglądała tak: Kingpin, Maryensztadt, Revolta, Jana, Profesja, Trzech Kumpli – Browar Lotny, Widawa/Gospoda pod Czarnym Kurem, Krężel, Szałpiw. Kolejni wystawcy to: Polski Kraft i Homebeer.pl
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Zakonnica szczęśliwa
– Skąd się wzięła siostra Małgorzata Chmielewska? – Z tego co pamiętam – z miłości moich rodziców – pada odpowiedź.
A dalej jest już tylko ciekawiej. O swoim życiu w cywilu, o powołaniu, o szukaniu swojej drogi w życiu zakonnym, o tym,
że warto pomagać, w wywiadzie, który z siostrą Małgorzatą Chmielewską, przełożoną Wspólnoty „Chleb Życia”, przeprowadzają Piotr Żyłka i Błażej Strzelczyk, dzieje się bardzo dużo. Bo i bohaterka tej rozmowy nie jest tuzinkową postacią.
Córka powstańców warszawskich (ojciec był lekarzem, mama nauczycielką), siostra dwóch braci, absolwentka Wydziału Biologii, która po studiach postanawia zostać zakonnicą, koniecznie kontemplacyjną, na początku benedyktynką.
– I wtedy stanęła na mojej drodze dziewczynka (…). Moja pierwsza córka – mówi przyznając, że adoptowała dziecko, bo tak mówi Ewangelia. – Przecież jest tam wyraźnie powiedziane: teraz stoi przed tobą dziecko i masz wybór – albo być świnią, albo nie.
Teraz siostra Małgorzata mieszka w prowadzonym przez sobie domu dla bezdomnych i biednych,
wychowuje niepełnosprawnego syna i z pasją, oddaniem i pomysłowością zarządza Republiką Biedaków, „miejscem, gdzie smutek, bieda, nędza i głód mieszają się z niemającym granic poczuciem humoru, dystansem i ironią”.
Autorzy wywiadu namawiają siostrę Chmielewską do szczerych wyznań, zadają pytania, na które
pewnie nie wszystkich byłoby stać, ale przede wszystkim słuchają i obserwują: „Poznaliśmy zakonnicę,
która zanim wejdzie w swój naturalny rytm dnia, siada w wygodnym fotelu, pije czarną mocną herbatę,
odpala kolejne papierosy i wykonuje szereg telefonów (…); poznaliśmy kobietę, która od 30 lat opiekuje się ciężko chorym, adoptowanym synem (…); poznaliśmy kobietę, która każdego dnia żyje z biedakami, bezdomnymi i ludźmi wykluczonymi.
„Sposób na cholernie szczęśliwe życie” to książka, która jest w istocie receptą, którą każdemu z nas,
bez względu na światopogląd, wyznanie czy pozycję, przepisuje opowiadając o sobie siostra Małgorzata. Czy trudno zrealizować te zalecenia? Czy trudno pójść w jej ślady? O tym warto się przekonać, sięgając na początku po książkę a potem… kto wie?
Anna Augustowska
„Sposób na cholernie szczęśliwe życie”, s. Małgorzata Chmielewska, z którą rozmawiają Błażej
Strzelczyk i Piotr Żyłka, Wydawnictwo WAM 2016.

Rodzinny Piknik w Jabłonnie, 9 X 2016 r.
Po raz drugi w Jabłonnie, po raz piąty w ogóle, odbył się kolejny Piknik dla członków LIL i ich rodzin. Mimo zimna i nieciekawej pogody od rana, w Dworku Jabłonna u Braci Mazurów bawiło się ponad 350 osób, w tym ok. 120 dzieci.
Główną atrakcją był Jam Session, gdzie koledzy lekarze prezentowali swoje talenty muzyczne, grając bluesowo-rockowe
kawałki. Wystąpił kabaret Świerszczychrząszcz (I nagroda PAKA 2008). Jak zwykle, o świetne wrażenia kulinarne zadbał właściciel obiektu. Dzieci pozostawały pod opieką animatorów, nie
zwracając uwagi na pogodę, niestrudzenie bawiły się na dworze, jeździły segwayem, obejrzały występy i bawiły się z prestidigitatorem, odbywały laserowe bitwy i komputerowe polowania na kaczki itd.
Większość gości wróciła do domów zadowolona.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu,
zapraszamy na kolejne w przyszłym roku…
Grzegorz Pietras

Niech wena przybędzie!
Do 5 marca 2017 można przesyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. prof. Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”.
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty. Prace konkursowe przyjmowane są w trzech kategoriach: poezja, proza non-fiction oraz opowieść pacjenta – opowieść lekarza. W jury zasiadają: Anna Dymna, Ewa Lipska, Maria Szczeklik, Bronisław Maj, Waldemar
Hładki, Jarosław Wanecki i Adam Zagajewski.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza” został ogłoszony z inicjatywy profesora Andrzeja Szczeklika we wrześniu 2011 roku. Po
śmierci Profesora, konkursowi nadano Jego imię. Organizatorem konkursu,
a także gali wręczenia nagród laureatom, jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Co roku w konkursie bierze udział kilkuset lekarzy z całej Polski.
Prace należy nadsyłać na adres: wena@mp.pl Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 25 maja w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Szczegółowe
informacje o konkursie na stronie: www.mp.pl/wena
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Fotografowali jesień w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
Już po raz czwarty na zaproszenie
Lubelskiej Izby Lekarskiej pasjonaci
fotografii przyjechali z całej Polski do
Kazimierza Dolnego nad Wisłą, by doskonalić swój warsztat i kunszt. Plener
w gościnnych progach Domu Dziennikarza trwał od 5 do 9 października
i zorganizowany został przy wsparciu
Naczelnej Rady Lekarskiej. Mentorem
tym razem był znany fotograf i performer Tomasz Sikora, a zajęcia warsztatowe prowadził Dariusz Hankiewicz.
Były też prezentacje fotograficzne,
ale przede wszystkim fotografowanie w terenie. Pogoda dopisała więc
i materiału do oceny było dużo. Rozmowy o fotografii trwały do późnych

IV Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy Kazimierz Dolny 2016
godzin nocnych każdego dnia. A mimo to wszyscy w niedzielę wyjeżdżali
z niedosytem. Zapytani o wrażenia powiedzieli …spotkamy się na wernisażu wystawy poplenerowej 19 listopada
o 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” na Chmielnej w siedzibie LIL, ale potem koniecznie… na
kolejnym plenerze.
Dariusz Hankiewicz

Wygasają umowy
na leki refundowane
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
83 344-93-06, 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.

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.

Wycieczki w 2017 r. Delegatura LIL w Białej Podlaskiej
LITWA – ŁOTWA/Kurlandia
w terminie 20-25.06.2017 r. Koszt 1450 zł z biletami wstępu.
Trasa: Wilno (1 nocleg) – Dyneburg – Jurmala (4 noclegi nad morzem) –
Ryga – Gauja – Sigulda – Turaida – Kuldiga – Jelgawa – Rundale.
BIAŁORUŚ
w terminie 27-30.07.2017 r. Koszt: 880 z wizą i biletami wstępu.
Trasa: Kobryń – Janów Poleski – Pińsk – Nieśwież – Mir – Baranowicze –
jez. Świteź – Zaosie – Nowogródek – Brześć.
Zgłoszenia, Delegatura LIL, tel. 83 344-28-87, do 10 grudnia 2016 r.
gwarantują, że koszt wycieczki nie ulegnie zmianie.
ZAPRASZAMY
MEDICUS 11/2016
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Co się czyta lecząc i chorując
Lekarze gustowali w książkach historycznych i kryminałach. Pielęgniarki stroniły od fantastyki, podobnie jak
administracja. Przez ostatnich trzydzieści lat lektury „na dyżur” mało się
zmieniły. Może na korzyść fantastyki.
To ją młodzi mężczyźni ze stetoskopem
wypożyczają najczęściej.
Czytelnicy dzielą się na dwie grupy:
czytelników stałych i czytelników chorych. Stali to pracownicy szpitala. Grupę
charakteryzuje duże zróżnicowanie w poziomie wykształcenia. Czytelnicy chorzy
to pacjenci. Grupa ze względu na przypadkowość jest bardzo złożona, zwłaszcza
środowiskowo i pod względem wykształcenia, potrzeb i nawyków. Dla bibliotekarza szpitalnego grupa jest szczególnie
ważna, gdyż wymaga troski i uwagi –

pisała w 1986 roku Maria Hałas, która
analizowała czytelnictwo personelu i chorych ówczesnej Filii nr 23 Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, która mieściła się
w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Staszica w Lublinie.
Z tekstu Marii Hałas wynika, że najczęściej zaglądali do biblioteki lekarze.
Ich najczęstsze wybory to: „Szachista”
W. Łysiaka, „Glina i popioły” Z. Oldenburg, „Katarzyna Aragońska” J. Plaidy.
Na kolejnym miejscu listy najczęściej
czytanych książek była… „Rozważna
i romantyczna” J. Austen. Autorka analizując karty biblioteczne za rok 1981
i 1982 zauważyła, że lekarze chętnie sięgali też po książki Pawła Jasienicy i Karola Wojtyły.
Po „Szachistę” często sięgali też chorzy. Choć mniej niż po „Rajską jabłoń”

Gojawiczyńskiej czy Haucha „Rodzinę polską”.
„Jest nas dwoje” Jackiewiczowej, „Zazdrość i medycyna” Choromańskiego
oraz „Obłęd” Krzysztonia to najczęstsze
lektury młodszych czytelniczek z grupy
„średni personel medyczny”. Ich starsze
koleżanki oprócz powieści historycznych
sięgały po pozycje dotyczące robótek
ręcznych oraz o treści kulinarnej.
Ciekawe wyniki dała analiza preferencji czytelniczych grupy „pracownicy administracji”. Autorka zauważa, że oprócz
zainteresowania współczesną powieścią
polską i obcą zanotowano dużo wypożyczeń literatury pięknej… dla dzieci. Chodziło o książki dla dzieci i wnuków pracowników szpitala.
– Dziś mamy 600 stałych czytelników.
Oprócz pracowników szpitala to pracownicy kiosków czy apteki. Rocznie wypożyczamy około 2,5 tysiąca tytułów – wylicza Halina Zembrzuska, szefowa współczesnej szpitalnej biblioteki.
Przez 30 lat wiele się zmieniło. Na
początku lat 80. ubiegłego wieku Filia
nr 23 oferowała 10 500 egzemplarzy, teraz to ponad 16 600 książek. Dziś to placówka tworząca sieć Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Inna jest też lokalizacja. Pod
koniec lat 90. ubiegłego wieku biblioteka przeniosła się ze szpitala przy ul. Staszica do pomieszczeń w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym.
– Przy Staszica były fatalne warunki,
dach przeciekał, zalewało nam książki.
Kiedyś zamoczyło całego Kraszewskiego – wspomina pani Halina, która teraz
w grupie „czytelnicy chorzy” ma dzieci i młodzież.
– Zdarza się, że starsze dziewczynki
narzekają, że wychodząc ze szpitala nie
będą mogły korzystać z naszego księgozbioru. A w swojej bibliotece nie mają
tylu ciekawych książek – opowiada kierowniczka, która dodaje, że dziś takich
analiz czytelnictwa, jak te sprzed 30 lat
się nie robi. Choć można by badać kartę po karcie.
Jedynie z obserwacji pracowników
biblioteki wynika, że współcześni lekarze bardzo często wybierają fantastykę.
Lubią, podobnie jak ich starsi o pokolenie koledzy, kryminały. Oni także określają wypożyczane książki mianem lektury „na dyżur”. A pacjenci, oprócz wyborów dla przyjemności, często korzystają z księgozbioru z myślą o działającej w szpitalu szkole.
jkg
Tekst Marii Hałas ukazał się w „Bibliotekarzu
Lubelskim”. Archiwalne periodyki można było
dostać podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego
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Odeszli

Lublin

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.

Biała Podlaska

Msza za zmarłych lekarzy
21 listopada 2016 r. o godz.18.00 w kościele pw. Świętego Michała Archanioła
w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 14 celebrowana będzie Msza Święta połączona
z wypominkami za dusze świętej pamięci
Księży Kapelanów, Lekarzy i zmarłych Pracowników Izby Lekarskiej.

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.

Bożena Zbytniewska-Markiewicz
(1954-2015)

Mija rok od śmierci Mamy.
Była osobą wyjątkową, ukształtowała mnie i sprawiła, że zostałam lekarzem. Urodziła się
19.06.1954 w Poniatowej. Kiedy pierwszy raz poszła na wizytę do stomatologa
jako dziecko, chciała nim zostać. Uczyła
się więc bardzo sumiennie, mówiła mi,
że nie obchodziły Ją wtedy żadne przyziemne sprawy, tak bardzo była pochłonięta nauką. Studiowała na Wydziale
Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1973-1978.
Od najmłodszych lat pamiętam tłumy pacjentów, jakie gromadziły się pod
drzwiami Jej gabinetu stomatologicznego. Pamiętam wdzięczność pacjentów, ale też to, że nigdy nie narzekała
na nadmiar pracy, która dodawała jej
sił i dzięki której czuła się szczęśliwa.
Kochała swoich pacjentów, mówiła:

„jak ktoś siada na fotel to tak jakby stawał się dla mnie kimś bliskim”. Często związywała się z nimi i opowiadała im o sobie, zdarzało się, że pacjenci
wysyłali do niej pocztówki z podróży,
dawali obrazy i inne rękodzieła. W pracy była bardzo dokładna i delikatna.
Pracowała w przychodniach przy ul.
Kompozytorów, Młyńskiej i Niepodległości w Lublinie. Leczyła też zęby
niewidomym w Żułowie. Wracała od
nich zmęczona, ale i radosna, gdyż także z nimi bardzo się zżyła. Często podejmowała się pracochłonnych, przez
innych z góry skazanych na niepowodzenie prac, jeśli uważała, że może to
pomóc pacjentowi.
Czego nauczyła mnie Mama? Na
pewno wytrwałości w pracy i w dążeniu do celu, ale przede wszystkim życzliwości i wielkiego serca okazywanego pacjentom, wrażliwości na ludzką
krzywdę i ból.
Córka
Ewelina Pyszniak

Pani dr

Urszuli Matysiak
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy lekarze z powiatu radzyńskiego

• 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).

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Szczegóły poszczególnych wyjazdów będą dostępne na www.dsz.oil.lublin.pl
Zapraszam
ks. Wojciech Iwanicki

składają koleżanki i koledzy lekarze stomatolodzy
z powiatu radzyńskiego

Duszpasterze diecezjalni służby
zdrowia

Szanownemu Panu prof. dr. hab. n. med.

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

Pani dr

Henryce Pietrzak

MĘŻA

Tomaszowi Mazurkiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
składają pracownicy Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Grzybowa uczta
Przyszła, niestety albo stety, jesień. Jedni się cieszą, inni smucą. A w kuchni to prawdziwy czas radości. Bo przecież jesień to… grzyby. Dzisiaj proponuję dobre ciepłe danie nieco inaczej serwowane – grzyby z makaronem. Ale po
co jeść grzyby skoro, jak to się mówi, nic w nich nie ma?!
Otóż nic bardziej mylnego. Ale od początku.
Grzyby były zbierane i jedzone już w czasach prehistorycznych. W starożytności uważano wręcz, że mają specjalne moce. Egipcjanie wierzyli, iż dają nieśmiertelność więc w Egipcie mogli je jeść tylko faraonowie. A dla Rzymian były jedzeniem bogów. Tyle historia. A współcześnie produkujemy wiele gatunków roślin
i zwierząt w warunkach hodowlanych, a co z grzybami? Uprawa grzybów zaczęła się prawdopodobnie w Azji (Chiny, Japonia). W Europie
zaczęto uprawiać pieczarki w XVII w. we Francji, w jaskiniach i tunelach pod Paryżem. Jednak najcenniejszych gatunków, takich jak borowiki czy podgrzybki, nie umiemy uprawiać do dziś. I może na szczęście. A co z ich wartościami? Ksiądz Klimuszko bardzo cenił grzyby
jako naturalne antybiotyki i wsparcie dla systemu nerwowego. A tak
naprawdę są źródłem łatwo przyswajalnych aminokwasów, witamin
z grupy B, minerałów, węglowodanów, błonnika i tłuszczów. Ponadto zawierają B-glukany, równoważące aktywność białych ciałek, a zawarte w nich związki blokują produkcję molekuł prozapalnych takich
jak IL-10 i IFN-gamma. Grzyby ponadto mają silne działanie przeciwutleniające, bo zawierają ważne antyutleniacze takie jak selen, cynk,
mangan, i związki antyoksydacyjne. Więc jedzmy grzyby!
•
•
•
•
•
•
•
•

Składniki:
10 kapeluszy prawdziwków
6-8 łyżek oleju
2 łyżki oliwy truflowej
2 łyżki parmezanu (tartego)
10 suszonych pomidorów (mogą być takie z oleju)
30-40 dag makaronu papardelle (wstążki)
1-2 łyżki śmietany jogurtowej (10%)
Sól i pieprz do smaku oraz posiekana pietruszka i bazylia (kilka listków).

Wykonanie:
Kapelusze kroimy cieniutko
na plasterki (ok.
1 mm) i smażymy na rozgrzanym tłuszczu na
złoty kolor z każdej strony (nie dodajemy do smażenia soli). Wyjmujemy na papier i osączamy z tłuszczu.
Makaron gotujemy
w osolonej wodzie
(al dente). Nie płuczemy. Do odlanego z wody makaronu dodajemy 2 łyżki oliwy truflowej, pokrojone w paski suszone pomidory, śmietanę i parmezan. Mieszamy intensywnie i na koniec dokładamy usmażone grzyby. Teraz delikatnie mieszamy i wykładamy
na talerze. Oprószamy posiekaną pietruszką i bazylią. Sól i pieprz podajemy na stół do indywidualnej decyzji.
Dariusz Hankiewicz

7 września
Podobno już jest dobrze, a niedługo w końcu ma być
jeszcze lepiej. W takim przekonaniu utwierdzają nas
codziennie oficjalnie dominujące stacje telewizyjne.
No dobrze, ale podobno lepsze jest wrogiem dobrego.
To jak to w końcu ma być?! To, że koniec będzie, w to
wierzymy i mamy cichą nadzieję, ale że w tym końcu jeszcze lepiej będzie niż dobrze, to na razie nie tylko trudno to sobie wyobrazić, ale i ciężko zrozumieć.
A może lepiej nie próbować myśleć i poczekać na ten
koniec?! Wtedy się pomyśli, co dalej. O ile większość
wreszcie zrozumie.

10 września
Przeczytałem, że niedawno w jakimś tramwaju został pobity polski profesor za to, że rozmawiał po niemiecku ze swoim niemieckim kolegą, też profesorem,
ale nieznającym polskiego. Nieznającym?! A przecież
powinien znać, szwab jeden! Co to za profesor, który nie zna polskiego?! Polski profesor może nie znać
żadnego języka, ale na to, żeby było odwrotnie, nigdy
nie pozwolimy! Ten pobity akurat znał, ale w przyszłości już tego błędu na pewno nie popełni. Po co mu
następne wbijanie narodowej dumy do głowy! Do tego w tramwaju! Aż się dziwię, że lekarze jeszcze dość
często stawiają rozpoznania posługując się łaciną. Ale
tu akurat niczego obawiać się nie muszą, bo przecież
łacina to u nas nie jest, broń Boże, język obcy. W końcu języki też mogą być lepszego i gorszego sortu. Myślę, że niedługo dojdzie do tego, że żaden językoznawca w tym się nie połapie a jeżeli nawet, to szybko się
okaże, że to tylko „polskojęzyczny” językoznawca, co
mu szybko udowodnią i to tak, że języka w gębie zapomni. Nie tylko polskiego.

12 września
Podejrzliwość i obawa przed inwigilacją zaczyna mi
się coraz bardziej udzielać. Od trzech dni mam ścisłą
dietę a leżę przecież z prostatą. A co ma dieta do prostaty?! Podejrzewam, że jednak ktoś przeglądał mój pamiętnik. Trudno, postanowiłem – głodem mnie nie wezmą!!!... O 15.00 byłem już w barku szpitalnym, kazałem sobie forszmak, frytki z mielonym, zestaw surówek, dwa ptysie, lody i kawę. O 16.00 miałem płukanie żołądka, o 16.15 myślałem, że to jest ostatnia 16.15
w moim życiu, bo wypłukano mi ostatnią porcję forszmaku, resztki ptysia i kawy, a o 16.30 sąsiad spod ściany flegmatycznie zauważył, że teraz powinienem wystąpić do Dyrekcji Szpitala o zwrot poniesionych kosztów, bo w końcu jest demokracja i każdy może żądać
rekompensaty za to, co mu wypłukali. Ma rację. Jak
przeżyję, to wystąpię.

13 września
Uważam, że w ramach dobrej zmiany powinno się
zintensyfikować walkę z plagą alkoholizmu w kraju.

I przede wszystkim zmienić nazwę piwa z „TYSKIEGO” na
„TUSKIE”, bo wtedy żaden szczery Polak-patriota tego do ust
nie weźmie. I to może ograniczyć spożycie. O wodzie brzozowej nie wspomnę.

17 września
W szpitalu monotonia i usiłowanie ochrony zdrowia, które pacjentom jeszcze zostało.
A w kraju ozdrowieńcza wymiana na stanowiskach, zgodna z obietnicą, że będzie lepiej. Oczywiście, że będzie – zwłaszcza tym swojszym,
których się na te stanowiska posadzi. Aż trudno pojąć, jak niektórzy robią te kariery. Patrzy człowiek w telewizorze na takiego wybrańca – panisko całą gębą, rysy gęby często
niezbyt ostre, u niektórych nawet zupełnie
tępe, w oczach głębia, że całe dno widać,
kultura w obejściu taka, jak w obejściu,
zresztą stamtąd często wyniesiona, ale poziom wspólny, wspólny interes, przywileje i bezkres władzy też wspólny. Powinny być i wspólne cele, ale najpierw musiałoby dojść do procesów, a na to się nie zanosi.
Przynajmniej jeszcze nie teraz.

25 września
Coraz więcej myślących stawia obecnej władzy różne zarzuty, w tym nielogiczne myślenie przekładające się na nielogiczne
decyzje. I z tym bym się nie do końca zgodził. Logika to rzecz względna, zwłaszcza u nas. Mój znajomy
od wielu lat ma robaki, ale nie chce
się leczyć, bo jest wędkarzem i to by
mu się nie opłacało. Logiczne? Logiczne. I może władza na takiej logice
też się opiera.

3 października
Odbył się drugi w tym roku
DZIEŃ KOBIET. Do tego z manifestacjami i to na czarno. No, na to
nie może być odgórnego przyzwolenia
władz, bo na czarno – znaczy nielegalnie! W Polsce na czarno można pracować, można inwestować, ale manifestować absolutnie nie! Praworządność
to podstawa i władza tego tolerować podobno nie będzie. Chazanstan jednak
coraz bliżej. Do tego z błogosławieństwem. Wieczory panieńskie też się
weźmie pod lupę. Na pewno.

18 września
Miałem następną punkcję prostaty. Wynik 3:1 dla lekarza, bo trafił za trzecim razem. Poprzednio było 5:1, a jeszcze wcześniej doktor oddał zabieg walkowerem.
Widać, że poziom usług medycznych rośnie. W końcu prostata to nie jest prosta sprawa, zwłaszcza u mężczyzny, bo okazało się, że omyłkowo zapisany byłem na biopsję jajnika. Jajnika
chyba nigdy nie miałem, ale może w obecnych czasach to tylko kwestia czasu, odgórnej decyzji, albo skierowania. Dzisiaj
przecież wszystko jest możliwe.

Słuchałem tego, co odnośnie wczorajszego marszu wydalił
z siebie w formie komentarza ten minister – dokładnie nie pamiętam – ICH, NASZ, czy WASZ CZYKOWSKI – że to „kpina, zabawa, przebieranki, parasolki i niesienie durnych hasełek!”. Myślę, że wreszcie nie minister a maksister by się przydał! I nie tylko ten. I to jak najszybciej.

22 września

10 października

Ciągle straszą nas tymi nowymi wirusami, a przecież nie każdy wirus musi być groźny. Zwłaszcza u nas. Polska mutacja wirusa EBOLA, czyli wirus JABOLA nadal się rozpowszechnia,
a zagrożenia epidemią jakoś nikt nie ogłasza. Więc spokojnie.
A tak w ogóle patrząc na to, co się dzieje, to nie wirusów powinniśmy się bać!

Sąsiad powiedział mi, że ma klaustrofobię, czyli lęk przed
zamknięciem, bo wychodząc wieczorem po flaszkę boi się, że
będzie zamknięte. Myślę, że lęk przed zamknięciem to będzie
niedługo nasza narodowa przypadłość. I to bez szansy wyjścia.
Nawet po flaszkę.
Irosław Szymański

4 października

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych Oddziału Lubelskiego PTS
Spotkania organizowane są w hotelu Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12, o godzinie 10.30.
• 14 XI 2016 – Beata Jagielska: „Estetyka blisko natury”,
• 5 XII 2016 – mgr Beata Zalewska, lek. stom. Tomasz Jagielak,
Medilab Białystok: „Obowiązujące procedury w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia i dezynfekcji powierzchni oraz
rąk (ćwiczenia praktyczne z lampą UV)”,
• 9 I 2017 – dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska, Dentosfera:
„Korony protetyczne – idealna preparacja”.

• 13 II 2017 – lek. stom. Ewa Biegańska, biegły sądowy: „Błędy
i problemy w leczeniu a roszczenia pacjenta”,
• 6 III 2017 – 2 x 1h bloki tematyczne:
•
•

A – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biologiczne podstawy stosowania biomateriałów w stomatologii. Przegląd wskazań”,
B – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok:„Biomateriały; porównanie dostępnych preparatów. Praktyczne wskazania wyboru
produktów w różnych przypadkach klinicznych”.
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical Chodźki 17 lok. 8, Lublin. Tel. 501 219 504.
• 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 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.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów
w dziedzinach: chirurgii ogólnej, anestezjologii, ginekologii -położnictwa, neonatologii
(praca w oddziałach szpitalnych), okulistyki
(praca w Poradni Okulistycznej 4 godz. w tygodniu), neurologii (konsultacje w oddziałach
szpitalnych), medycyny rodzinnej lub chorób
wewnętrznych lub pediatrii (praca w podstawowej opiece zdrowotnej – ośrodek zdrowia).
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma
współpracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane ofertami uprzejmie prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny: 81 516 29 26; 605
358 585, albo przesłanie aplikacji na adres emailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• SPZOZ 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.
• SPZOZ w Gniewoszowie zatrudni lekarza medycyny rodzinnej lub internistę. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 48 621 50 16.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem internistą, rodzinnym lub pediatrą
do pracy w POZ w ramach umowy z NFZ. Tel.
kom. 502 365 615.
• Centrum Medyczne PROMEDICA w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę lub lekarza
w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii.
Warunki pracy do uzgodnienia. Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie. Tel.
603 657 522.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc na stanowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc.
Możliwość otrzymania mieszkania służbowego w centrum Zamościa. Tel. 84 677 50 21.
• Centrum Medyczne PROMEDICA w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę lub lekarza
w trakcie specjalizacji z zakresu laryngologii.
Warunki pracy do uzgodnienia. Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie. Tel.
603 657 522.
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• SPZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o.
zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc lub
specjalistę chorób wewnętrznych do pracy
w Oddziale Chorób Płuc oraz lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zainteresowanych formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Tel. 84 677 50 21.
• Centrum Medyczne Czechów w Lublinie, ul.
Kompozytorów Polskich 8, zatrudni specjalistę neurologa. Tel. 81 718 72 07; 81 740 22 88
e-mail: sekretariat@centrummedyczneczechow.pl
• NZOZ w Lublinie podejmie współpracę z lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do
uzgodnienia. Tel. 531 317 766.
• SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii,
medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w kancelarii SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego
4, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 70, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl
• Laryngolog do badań profilaktycznych umówionych pacjentów (1-2 godziny tygodniowo – dzień tygodnia i godzina elastyczna –
do uzgodnienia) w prywatnej praktyce lekarskiej. Tel. 509 937 328.
• 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.
82 572 23 00, kom. 513 030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl.
• Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA
w Nałęczowie zatrudni lekarza specjalistę
w zakresie rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Tel. 81 50
14 275, email: info@zlun.pl
• Zatrudnię lekarza pediatrę lub lekarza medycyny rodzinnej z ukierunkowaniem na pediatrię do pracy w Poradni POZ w SP ZOZ w Końskowoli w pełnym wymiarze lub na część etatu. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do
uzgodnienia. Tel. 509 228 615.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisku: lekarz specjalista z zakresu chorób płuc lub chorób wewnętrznych.
Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki
zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Chorób Płuc. Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie chorób płuc lub chorób wewnętrznych.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SPZOZ w Lubartowie lub
przesłać pocztą na adres: SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów; tel. 81 855
28 07 lub na adres e-mail: sekretariat@spzozlubartow.pl;

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.
• NZOZ „ESCULAP” w Puławach zatrudni lekarza stomatologa. Praca w ramach NFZ i prywatnie. Tel. 603 752 740.
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Centrum Medyczne
MEDICOS
w Lublinie, ul.Onyksowa 12
zatrudni
lekarza stomatologa
specjalistę z zakresu stomatologii
zachowawczej z endodoncją.
Świadczenia stomatologiczne
wykonywane są prywatnie
oraz w ramach umowy z NFZ.
Prosimy o przesyłanie CV
mail: cmmedicos@gmail.com
tel. 601663122

• 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.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach umowy
z NFZ, pacjenci również prywatni. Mile widziane doświadczenie w zakresie protetyki.
Tel. 502 365 615.
• Rozwijający się Gabinet Stomatologiczny
w Chełmie (woj. lubelskie) zatrudni, młodego,
utalentowanego lekarza, rzetelnego i punktualnego, który chciałby kształcić się w dziedzinie stomatologii estetycznej, protetyce bądź
chirurgii stomatologicznej. CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@wp.pl Tel. 660
051 022.
• Zatrudnię lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub po stażu na umowę o pracę
w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym w Tomaszowie Lubelskim. Tel
607 566 615.
• Jesteśmy nowo powstającą, nowoczesną kliniką w Biłgoraju. Mamy bazę pacjentów, którzy nam ufają. Poszukujemy lekarzy stomatologów z pasją, gotowych do ciągłego rozwoju. Nawiążemy współpracę z lekarzami stomatologami po stażu lub z doświadczeniem
w zakresie stomatologii zachowawczej a także
ortodoncji i chirurgii stomatologicznej. Kontakt recepcja@medentistomatologia.pl. Tel.
669 565 665.
Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów
przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych
przysyłanych drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.

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

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Wynajmę na bardzo korzystnych warunkach dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny w centrum Białej Podlaskiej. Tel. 509
489 977.
• Sprzedam unit stomatologiczny z roku 2008.
Stan bardzo dobry. Unit posiada wbudowany
skaler z końcówkami, ssak i ślinociąg. Unit posiada 2 końcówki światłowodowe na turbiny
oraz 1 na mikromotor. Automatycznie spłukiwana misa spluwaczki i napełnianie kubka na
wodę dla pacjenta. Dodatkowo oddzielny panel sterowania dla asystentki stomatologicznej. Tel. 509 854 534.
• Sprzedam mikroskop stomatologiczny (chirurgiczny) CMS CAMSIGHT EXPLORER. 601 360
343.
• Sprzedam pilnie USG z 3 głowicami – ginekologiczną, kardiologiczną i brzuszną. Cena do
negocjacji. Tel. 601 360 343.
• Kupię ZDECYDOWANIE przychodnie POZ na
terenie województwa lubelskiego. Kontakt,
tel. 537 200 202.

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

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

Pożyczki
Pożyczki socjalne będą realizowane w listopadzie 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

