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Zaszczepmy w sobie szczepienia
– Dzięki szczepieniom nie występują tak niebezpieczne choroby jak m. in. błonica, ospa prawdziwa, czy Heinego-Medina.
Nie zapominajmy jednak, że przerwanie szczepień może spowodować powrót zachorowań na choroby zakaźne, występowanie epidemii –
mówi Barbara Hasiec, ordynator Oddziału Chorób
Zakaźnych Dziecięcych SPSzW im. Jana Bożego
w Lublinie, w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
str. 4

Stawiam kropkę nad i
– Wydaje mi się, że wszyscy rodzice powinni – skoro badania
prenatalne na to pozwalają – mieć świadomość, z jakim losem
przyjdzie się im zmierzyć. Właśnie temu służą te badania. Poza
tym, wielu z tych dzieci jesteśmy w stanie pomóc –
mówi Grzegorz Pietras, ginekolog z Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8–9

Wszystkim naszym Czytelnikom
i ich Bliskim
radosnych i rodzinnie ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
Życzy Redakcja
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Biegli na linii strzału

Diagnoza wstępna
Start w dorosłe, samodzielne życie
zawodowe młodego lekarza rozpoczyna się od momentu otrzymania w siedzibie LIL dokumentu prawa wykonywania zawodu z rąk lekarzy z długoletnim stażem zawodowym. Chociaż uroczystość samego wręczania
prawa jest skromna i trwa dosyć krótko, dla wszystkich osób w niej uczestniczących jest wydarzeniem szczególnym. W tak ważnym momencie chciałoby się przekazać szereg własnych doświadczeń, które nie tylko na starcie zawodowym mogą mieć ogromne znaczenie, ale także na każdym etapie życia zawodowego. Przyczyną znacznej liczby konfliktów na linii lekarz – pacjent znajdujących, niestety, finał w sądach powszechnych i zawodowych jest nieposzanowanie intymności i godności osobistej pacjenta. Godność człowieka
jest wg Konstytucji RP źródłem jego wolności i praw,
a poszanowanie jej w odniesieniu do pacjenta jest z jednej strony obowiązkiem lekarza, wynikającym z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z drugiej zaś
– prawem pacjenta zagwarantowanym w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Zaczyna się zwykle niewinnie – złe wzorce, pośpiech,
najczęściej spowodowany niewłaściwymi warunkami
pracy, złą organizacją. Daje się wówczas słyszeć zwracanie się do pacjenta per Ty, Babciu, Dziadziu, podczas
gdy chory odpowiada: Panie doktorze… Czy nie jest
to odzieranie z godności, kiedy w relacji z chorym stawiamy go kilka poziomów niżej od siebie? A dodatkowo, zwracanie się w ten sposób stanowi często początek dalszych niepokojących skutków. Dochodzi opryskliwość i niedoinformowanie chorego. I w ten sposób
łamiemy prawo pacjenta do informacji i obowiązek lekarza do jej udzielania. Badania sondażowe wskazują,
że przestrzeganie praw pacjenta jest tym gorsze, im gorszy jest status społeczno-ekonomiczny chorego. Najlepszym chyba sposobem sprawdzenia poprawności relacji z pacjentem jest wyobrażenie sobie na jego miejscu
własnego rodzica lub siebie. Nie może dziwić, że przy
takich niepoprawnych relacjach spada zaufanie chorego, a gdy brak tego zaufania, wszelkie niepowodzenia
w leczeniu mogą być odczytywane jako błąd.
Wielokrotnie, wręczając prawa wykonywania zawodu, mówiłem młodym lekarzom, że najwięcej postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej jest na skutek skarg, które są złożone
w bezpośrednim lub pośrednim związku z relacją między pacjentem a lekarzem. Potwierdzają to także coroczne sprawozdania zjazdowe. Natomiast właściwie
zbudowane zaufanie może powodować, że wszelkie
niepowodzenia odczytywane będą jako niezawinione
wydarzenia. Dodatkowo zaobserwowano, że u pacjentów darzących zaufaniem lekarzy odnotowuje się lepsze wyniki leczenia. Zaobserwowano np. u niektórych
takich chorych większą ilość odpornościowych limfocytów T i komórek NK (natural killer). Z doświadczenia wielu lekarzy a także z ostatnich obserwacji amerykańskich wynika, że pacjenci, którzy mają dobry kontakt z lekarzem, oparty na zaufaniu do niego, nie skarżą na niego i nie pozywają go, nawet w przypadku błędu medycznego.
Janusz Spustek
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Według obecnych dostojników z resortu sprawiedliwości, biegli
lekarze odgrywają w procesach sądowych zbyt ważną rolę, by to
zadanie powierzać osobom niekompetentnym, czy wręcz hochsztaplerom. Czyżby dziś w sprawach trudnych i napakowanych piętrowymi wątpliwościami, o wyrokach decydowali lekarze zamiast
niezawisłych sądów?
Przypomnę tylko, że biegły sądowy to taka instytucja prawa sądowego procesowego, ustanowiona dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Aby zostać biegłym sądowym lekarz musi korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć nieposzlakowaną opinię, niekiedy rekomendację okręgowej izby lekarskiej i tytuł specjalisty. To co więcej potrzeba sądowi? Świadectwa moralności, a może jakiejś deklaracji lojalności? Tylko wobec kogo i czego?

Nie wylewać dziecka z kąpielą
Tymczasem wspomniani dostojnicy domagają się, aby wpisy na listę biegłych uaktualniać raz na pięć lat. A biegłym, którzy przedstawią sądowi fałszywą albo nierzetelną opinię, podziękować bez wynagrodzenia. Zgoda, że opinię biegłego, która na niewinnego człowieka
gruchnęłaby krzywdą, należy piętnować, besztać a nawet ciskać na
nią gromy. Ale straszenie biegłego, że w wypadku jakiejkolwiek pomyłki surowo się go ukaże, to wylewanie dziecka z kąpielą. Bo doświadczony i wzięty specjalista ma zupełnie gdzie indziej źródła finansowych przychodów i osobistego prestiżu. I zapewne nie będzie
ich dłużej szukał w czeluściach wymiaru (nie)sprawiedliwości. Niestety, a może szkoda, współpraca z władzą w Polsce jeszcze nie nobilituje. Wierzę, że za mojego życia do tego dojdziemy.
Dzisiaj biegłymi instytucjonalnymi są zakłady medycyny sądowej. Do tej roli nieśmiało aspirują i przymierzają się izby lekarskie,
zachęcane przez Stowarzyszenie Prokuratorów RP. Inicjatywa, póki
co, raczkuje i ma w środowisku izb lekarskich na razie tylu szermierzy i trybunów, co żarliwych kontestatorów i polemistów. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła. „Na narzucanie nam czegokolwiek na pewno zgody nie będzie” – zapewnia prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. „Prawnicze zabiegi, żeby nie powiedzieć manipulacje zaostrzające śledztwa, mają bardzo długą historię
i są oczywiście bardzo niepokojące. Zawsze należy im się bardzo mocno przeciwstawiać. Przykre, że historia lubi się powtarzać w najgorszych aspektach, dużo rzadziej w dobrych” – dodaje profesor.

Bicie piany bywa kosztowne
Prokuratury czekają na lekarskie opinie średnio od pół roku do
dwóch lat. Śledztwa nie mogą ruszyć z miejsca, bo prokuratorzy muszą
czekać na biegłego, który ma często wiele opinii do napisania i brakuje mu czasu, aby dotrzymać terminu. Przewlekanie postępowań w sądach lekarskich też nie służy wzajemnemu zrozumieniu. Ale już żenująco niska wycena żmudnej i czasochłonnej pracy biegłych dolewa oliwy do ognia. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że najdrożej cenią się biegli profesorowie. Zdecydowanie gorzej jest w tzw. terenie.
Specjaliści nie chcą współpracować, bo za swoje opinie dostają 22–
32 zł/godz., na dodatek muszą poświęcać swój czas na rozprawy sądowe, a niekiedy pisać opinie uzupełniające. A na to nie mają czasu,
bo pracują na kontraktach. Często od rana do późnej nocy.
W ostatecznym rozrachunku ustalenie godziwych stawek za usługi
biegłych o wiele bardziej opłaciłoby się państwu polskiemu niż obecny niedowład i bałagan.
Lekarze pokolenia pierwszej „Solidarności” mają wciąż w pamięci
niechlubną kolaborację medycyny z wymiarem sprawiedliwości. Wielu medyków przekonało się, że prowadzi ona na ogół do pogorszenia
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wymiaru sprawiedliwości. A czasem nawet
wręcz niesprawiedliwości. Niejeden emerytowany lekarz z tego powodu unika dziś lustra przy goleniu.
Zaniepokojeni lekarze mają czasem
pretensje do izby lekarskiej, że „nic
z tym nie robi. Ale popełniają poważny błąd logiczny, polegający
na skrytym założeniu, że samorząd
lekarski mógłby coś więcej zrobić.
Jeżeli ktoś zna sposób na powstrzymanie ofensywy MS, proszony jest
o obwieszczenie go nam wszystkim natychmiast” – konstatuje prof.
Krajewski.

Publika krwi się domaga
Z drugiej strony, naiwne myślenie,
że sposobem na pokazanie odrębności
jest wykręcanie się od wydania opinii
nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi. Lekarzom, pacjentom i ogólnie poczuciu i odczuciu sprawiedliwości. Bo przecież sąd powszechny i tak wyda wyrok, tylko że „na skróty”, oparty na niefachowej ocenie. Bardzo często jest ona prosta jak metr sznurka. Skoro coś złego się stało, ktoś musi być winny, a cała ta wyszukana fachowa gadanina tylko niepotrzebnie zamąci w głowie publiczności, która domaga się surowych kar.
Trzeba pamiętać, że spraw przeciwko lekarzom wcale nie
ubędzie. Jeśli środowisko lekarskie będzie się droczyć z władzą

i dystansować się od opiniowania, chętnie
wyręczą je inni. Do społecznego bon tonu zaczynają się zaliczać komisje weryfikacyjne. A może coś lub ktoś na
kształt inspekcji robotniczo-chłopskich rodem ze stanu wojennego?
Dobrze pamiętam tamte rozwiązania. Co więcej, widzę i znam dziś
chętnych do tak samo plugawej roboty. Założę się, że ochoczo będzie im akompaniować bulwarowa prasa.
Lekarze nie mogą być bezkarni. Izba lekarska też im tego nie zapewni. Ale jeszcze gorzej by się stało, gdyby nawiedzony wymiar sprawiedliwości
działał wobec nich „na chybił trafił”. A tak, niestety, już bywało. W opowieściach o sądowych procesach z udziałem lekarzy prasa codzienna ironizuje o „niezbadanych wyrokach i cudownym uniknięciu kary”.
Tylko najwyższej jakości obiektywne opinie, oparte na
wiedzy i doświadczeniu, mogą zdusić w zarodku chorobliwe
zapędy stawiania lekarzy na baczność. O to już dawno zadbały
niemieckie izby lekarskie, których zespoły opiniujące wypracowały sobie przez kilka dekad taką wiarygodność, że ich opinia przed sądami jest praktycznie najważniejsza. Tak mogłoby
być i w Polsce. Ale czy ktoś zechce tego wszystkiego wysłuchać? Zobaczymy.
Marek Stankiewicz

II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

z udziałem ministra zdrowia – Konstantego Radziwiłła
W dniach 20-21 października 2016 r.
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Ta wyjątkowa inicjatywa to pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, zapoczątkowane przed rokiem w bialskiej placówce.
Organizacja Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia nie jest inicjatywą przypadkową. Tworzona jest przy
współpracy z Polską Federacją Szpitali
i wpisuje się w cykl konferencji międzynarodowych pod nazwą Polsko-Zagraniczny Szczyt Zdrowia. To także efekt
kilkuletniej współpracy ze Szpitalem
Brzeskim, realizującym projekt „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska
– Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Tegorocznym gościem honorowym szczytu był minister zdrowia –

Konstanty Radziwiłł a także m.in.: ambasador Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Averyanov, wiceminister zdrowia Republiki Białorusi – Igor Łosicki, marszałek
województwa lubelskiego – Sławomir
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Sosnowski, prezes Polskiej Federacji
Szpitali – prof. Jarosław J. Fedorowski
i założyciel Instytutu Studiów Wschodnich, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Zygmunt
Berdychowski.
aa
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Zaszczepmy w sobie szczepienia
z Barbarą Hasiec,
ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSzW
im. Jana Bożego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Naczelna Rada Lekarska w listopadzie wystosowała apel do lekarzy i lekarzy dentystów o podejmowanie działań
proszczepiennych.
– Bardzo doceniam ten apel, bo zwraca on uwagę na bezpieczeństwo pacjenta i ochronę przed groźnymi chorobami
zakaźnymi, a także namawia lekarzy, aby
poddali siebie i swoich bliskich szczepieniom ochronnym, bo mogą stać się źródłem zakażenia dla pacjentów, z którymi mają kontakt – szczególnie dotyczy
to dzieci, młodzieży oraz osób przewlekle chorych.
• Prezes NRL Maciej Hamankiewicz
zwrócił się też do prezesa TVP Jacka
Kurskiego, o zaprzestanie publikacji na
stronie internetowej tvp.pl. programu
„Szeptem”. Sposób prowadzenia programu, dobór gości – przeciwników szczepień, brak kompetentnych specjalistów
wskazuje na prowadzoną przez Telewizję Polską akcję antyszczepionkową, co
kłóci się z jej misją publiczną.
– Coraz więcej lekarzy ma problemy
w gabinetach szczepień, bo młodzi rodzice, często osoby wykształcone, ale
bez wiedzy medycznej, są poddawani olbrzymiej presji ruchów antyszczepionkowych. Ruchy te wiążą problemy zdrowotne dzieci w 1 roku życia ze szczepieniami ochronnymi. Informacja o wartości szczepionek dla zdrowia społeczeństwa musi być prowadzona w sposób ciągły w różnych dostępnych mediach przez
osoby z autorytetem medycznym, a nie
tylko w Internecie. Szczepienia ochronne są wielkim dobrodziejstwem, a procent
powikłań czy odczynów niepożądanych
jest wprost znikomy, w stosunku do liczby powikłań, a nawet zgonów, które mogą

wystąpić po zachorowaniu na daną chorobę zakaźną. Propagowanie szczepień to
nic innego, jak realizowanie ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu
chorób zakażeń i chorób
zakaźnych ludzi.
• A ogólnopolski program zwalczania grypy?
– Pomimo jego oficjalnych zaleceń Polska
w porównaniu z krajami rozwiniętymi cechuje się niskim poziomem
wyszczepialności przeciw grypie, ok. 3-4 proc.
populacji. Wydaje się,
że dobrym pomysłem
jest propagowanie szczepień nie tylko doraźnie,
ale poprzez umieszczanie na stałe informacji na temat grypy
lub innych chorób i możliwości ich profilaktyki na stronie internetowej NRL.
Inny pomysł to propozycja, aby pacjent
podpisywał oświadczenie, że jest świadomy tego, że brak szczepień przeciw grypie może prowadzić do powikłań, a nawet śmierci. Postuluje się również wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla
lekarzy i innego personelu medycznego,
we wszystkich placówkach ochrony zdrowia, przeciw grypie, tak jak w przypadku
istniejących przeciw WZW typ B.
• Co nam jako społeczeństwu dały
szczepienia ochronne?
– Dzięki szczepieniom współcześni
młodzi rodzice nie widzą ciężkich powikłań wywołanych przez chorobę zakaźną,

Terminy kursów medycznych
organizowanych przez

Lubelską Izbę Lekarską
w okresie od 11.02.2017 r. do 01.04.2017 r.

11.02.2017 r. Zasady odpowiedzialności karnej lekarza – rola zespołów do spraw błędów
medycznych powołanych przy prokuraturach
4.03.2017 r.

Papierowa i elektroniczna dokumentacja medyczna – podstawowe zasady
prowadzenia, przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska 2016.

1.04.2017 r.

Gdy pacjent zażąda odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna lekarza za
błąd w sztuce lekarskiej

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.oil.lublin.pl/kursy

4

MEDICUS 12/2016

dlatego boją się płaczu dziecka, zaczerwienionej rączki. Nie zdają sobie sprawy, że szczepienia to ubezpieczenie, że
dziecko w przyszłości nie zachoruje albo będzie łagodnie przechodzić chorobę. Podajmy kilka przykładów: na wirusowe zapalenie wątroby typu B na świecie choruje 240 mln ludzi, umiera 780
tys. z powodu ostrych lub przewlekłych
objawów. W Polsce szczepienia obowiązkowe przeciwko
wzw B u dzieci w 1 roku życia wprowadzono w 1992 r. Porównując liczbę zachorowań
na wzw B to w 1985 r.
było 17 tys. przypadków, a w 2015 r. już
tylko 3515. Natomiast
nie ma w ogóle zachorowań u osób poniżej
24 r.ż., które miały od
dzieciństwa cały cykl
szczepień ochronnych.
W Polsce epidemie odry występowały co 35 lat, obecnie notujemy stosunkowo nieliczne przypadki. Chociaż
w tym roku w związku z ruchami migracyjnymi obserwuje się w Polsce i w naszym województwie znaczny wzrost zachorowań. Obecnie prawie nikt nie pamięta, jakie groźne
były powikłania po odrze – zapalenie mózgu, zapalenie płuc, LESS, które kończyły się często zgonem pacjenta.
Dzięki szczepieniom nie występują tak
niebezpieczne choroby jak m. in. błonica, ospa prawdziwa, czy Heinego-Medina. Nie zapominajmy jednak, że przerwanie szczepień może spowodować powrót
zachorowań na choroby zakaźne, występowanie epidemii. Te choroby nadal występują w innych krajach.
• Władze samorządowe Lublina i naszego województwa występują z inicjatywą zakupu szczepionek z ich funduszy.
– Samorząd województwa lubelskiego realizuje program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w województwie
lubelskim w latach 2016-2021. Właśnie
ruszył pierwszy etap, w ramach którego
szczepione będą dzieci w wieku od 2 do
5 lat. W kolejnych latach realizacja programu, oczywiście w miarę możliwości
finansowych budżetu województwa lubelskiego, obejmie zarówno dzieci, jak
i osoby dorosłe powyżej 60 roku życia.
Bardzo cenimy tę inicjatywę. To także
ważny glos poparcia w dyskusji na temat
szczepień, które są ogromnym osiągnięciem medycyny.

Wnioski
do NFZ
na recepty
refundowane
W oparciu o aktualne wiadomości,
uzyskane w OW NFZ w Lublinie, informuję, że termin składania wniosków
w NFZ uprawniających do wystawiania recept refundowanych został
przedłużony do 30 czerwca 2017 r.

Łęczna. Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Gotowi do rekonstrukcji
– Nie może być tak, że pacjenta z odciętą kończyną po urazie trzeba transportować np. spod Lublina do Szczecina, bo właśnie w tamtejszym ośrodku pełniony jest dyżur replantacyjny –
mówił prof. Jerzy Strużyna, konsultant
krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej i szef Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. – To sytuacje, kiedy każda minuta jest bezcenna.

gdzie wykonywane są operacje rekonstrukcyjne kończyn. Działają w systemie
dyżurowym, dlatego pacjenci po urazach
muszą być przewożeni czasem nawet na
drugi koniec Polski. My będziemy województwem, które będzie miało własny
ośrodek replantacyjny. W Łęcznej jesteśmy do tego przygotowani, mamy młody, doskonale wyszkolony, zespół lekarzy specjalistów a także sprzęt – podkreślał prof. Strużyna dodając też, że Polska

O tym, jak zmienić obecny system postępowania z pacjentami, którzy wymagają natychmiastowej pomocy z powodu
urazów kończyn górnych, rozmawiano
w czasie listopadowej konferencji naukowej pt. „Replantacje urazowe kończyn –
zasady postępowania przedszpitalnego”,
która licznie zgromadziła lekarzy z Lubelszczyzny pracujących w pogotowiu
ratunkowym, lekarzy szpitalnych oddziałów ratunkowych i oddziałów chirurgicznych i urazowo-ortopedycznych.
– To doskonała okazja do wymiany
doświadczeń na temat ciężkich urazów
kończyn, działań po wypadkach, zabezpieczenia fragmentu amputowanego ciała, transportu poszkodowanych i omówienia aktualnych standardów leczenia tych
urazów – podkreślali uczestnicy.
Prof. Strużyna poinformował też, że
ośrodek w Łęcznej jest już przygotowany do przyjmowania chorych po urazach
ręki. – W Polsce działa pięć oddziałów,

powinna być pokryta siecią oddziałów
specjalizujących się w replantacjach. Taki zespół powinien działać przy każdym
oddziale chirurgii plastycznej. – I mam
nadzieję, że tak się stanie w ciągu kilku
najbliższych lat – zaznaczył prof. Strużyna. W ten sposób zwiększy się szansę
na uratowanie poszkodowanemu nie tylko zdrowia ale też czegoś, co jest bezcenne – sprawności, bo bez np. kciuka raczej
trudno ją zachować.
– Proponowane tu zmiany oznaczają jedno: chorzy nie będą musieli jechać
do innych szpitali przez całą Polskę, by
przyszyć im odciętą rękę, dłoń czy palec
– mówił prof. Jerzy Strużyna.
W ośrodku replantacyjnym w Łęcznej
pracuje już zespół lekarzy, którzy uczyli się sztuki replantacji m.in. u prof. Adama Maciejewskiego w Gliwicach, który
słynie ze spektakularnych operacji przeszczepów twarzy.
Anna Augustowska

Wszyscy lekarze, korzystający
z uprawnień do wystawiania recept
refundowanych dla celów komercyjnych (gabinety prywatne) lub do wystawiania recept „pro auctore” i „pro
familiae” powinni złożyć osobiście,
możliwie szybko, odpowiedni wniosek w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ul. Marii Koryznowej 2 D,
pok. 42 oraz w delegaturach NFZ:
w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Wszelkie dodatkowe informacje
lub wyjaśnienia potrzebne lekarzowi, można uzyskać telefonując w Lublinie na numery: 81 53-10-509, 81
53-10-684, a także na telefony w delegaturach: Biała Podlaska 83 344-9306, Chełm 82 56-22-242, Zamość 84
67-76-423.
Obecnie przewiduje się, że nawet
po wprowadzeniu recept elektronicznych, recepty „pro auctore” i „pro familiae” wystawiane będą tylko na receptach papierowych.
Wnioski, uprawniające do wystawiania recept na leki refundowane,
można składać w ww. placówkach
NFZ: poniedziałek – piątek, godz.
8.00-16.00. Można przewidzieć, że im
bliżej końca wyznaczonego terminu,
tym kolejki do składania wniosków
będą coraz dłuższe.
Jerzy Jakubowicz

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie
Po angielsku
Przypominamy 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.
reklama
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Lubelska Szkoła Radiologii Stomatologicznej

Z obrad ORL – listopad 2016 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 9 listopada 2016 r. przewodniczył
prezes LIL Janusz Spustek. O pracy delegatur w minionym okresie informowali ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – 14 września odbyło się posiedzenie delegatów na
temat kursów doskonalących. 20 września zorganizowany został wyjazd 16 lekarzy do Teatru Kwadrat w Warszawie, na
przedstawienie „Kłamstewka”. W okresie Święta Zmarłych odwiedzono groby
46 lekarzy w Białej Podlaskiej oraz groby 30 lekarzy w Łukowie. Odnaleziony
został grób dr. Kazimierza Surowieckiego z 1928 r., członka Lubelsko-Wołyńskiej Izby Lekarskiej, dyrektora szpitala
w Białej Podlaskiej. W dniu 8 listopada
odbyło się w kościele św. Michała Archanioła poświęcenie relikwii błogosławionych Męczenników Pratulińskich, ufundowane przez grupę lekarzy.

Delegatura Chełm – z okazji Święta Zmarłych na kilkudziesięciu grobach lekarzy w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie zostały zapalone znicze,
a 6.11.2016 r. została odprawiona msza
św. w intencji zmarłych lekarzy z rejonu delegatury.
Delegatura Zamość – w dniu
15.10.2016 r. odbył się mecz piłki nożnej lekarze – prawnicy dla uczczenia pamięci dr. Jerzego Mazura. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1, ale w rzutach karnych lepsi okazali się lekarze zwyciężając 7:6. W dniu 31.10.2016 r. delegacja Izby odwiedziła groby lekarzy na zamojskich nekropoliach. Zapalono znicze
i pozostawiono wizytówki „Lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej – pamiętają”.
Delegatura Lublin – wymieniono
kostkę przed budynkiem LIL oraz wykonano mycie ciśnieniowe elewacji budynku. Zorganizowano piknik dla lekarzy i ich rodzin w Jabłonnie, w którym
wzięło udział 350 osób, w tym 120 dzieci. Sfinansowano koszty wynajęcia autokarów dla uczestników akcji protestacyjnej lekarzy w dniu 24.09.2016 r. w Warszawie. Dofinansowano Piknik Strzelecki
6

w Wąwolnicy. W uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego uczestniczył wiceprezes LIL Jacek Szkutnik. Wiązanki
kwiatów na grobach prezesów Izby, lampki na grobach lekarzy składał zespół kolegów: Anna Zmysłowska, Leszek Buk,
Leszek Kubicz.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL składali ich przewodniczący.
Komisja ds. Seniorów – we wrześniu
i październiku organizowano wyjścia do
kina i teatrów. Na spotkaniach wygłoszono dwie prelekcje: „Henryk Sienkiewicz”
oraz „Problemy z kręgosłupem” (prof. E.
Zderkiewicz). W dniu 6.11.2016 r. została odprawiona msza św. w intencji zmarłych lekarzy.
Komisja Kultury – 5 listopada 2016 r.
odbył się w galerii „U Lekarzy” wernisaż
wystawy fotografii „Twarze kontynentów” Tomasza Woźniaka. W dniach 5-9
października 2016 r. przy wsparciu NRL,
został zorganizowany w Kazimierzu Dolnym plener fotograficzny, na który przyjechało 22 lekarzy z całej Polski. Ich prace
pokazano na wernisażu w galerii „U Lekarzy” w dniu 19 listopada 2016 r. W Klubie Lekarza przy LIL odbyło się kolejne
spotkanie Klubu Globtrotera, na którym
dr Piotr Trojanowski przedstawił prezentację – „Na przełaj przez Boliwię”.
Komisja Rekreacji i Sportu – 24
września br. członkowie LIL wraz z rodzinami spotkali się na I Lekarskim Pikniku Strzeleckim – Kębło 2016. Zawody rozgrywano w kilku konkurencjach,
zwycięzcy otrzymali medale, a wszyscy
uczestnicy dyplomy. Przebojem była konkurencja pn. „Dynamiczny Borewicz”,
w której zawodnicy startowali w strojach
i z bronią z czasów telewizyjnego bohatera. 9 października 2016 r. odbył się kolejny Piknik Rodzinny w dworku w Jabłonnie. Główną atrakcją był jam session, w którym koledzy lekarze zaprezentowali swoje talenty muzyczne. W czasie obrad ORL przewodniczący komisji
Grzegorz Pietras przedstawił film z obu
imprez i został nagrodzony zasłużonymi brawami.
Komisja ds. Konkursów – delegowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji konkursowych: na ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łukowie, na ordynatora Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego
w Zamościu, na pielęgniarkę oddziałową
Bloku Operacyjnego szpitala w Świdniku, na pielęgniarkę naczelną SPZOZ nr 1
w Bełżycach.
Komisja Stomatologiczna – przewodniczący komisji Jacek Barański
MEDICUS 12/2016

przedstawił informacje ze spotkania Prezydium NRL z p.o. prezesa NFZ Andrzejem Jacyną. Są to informacje bardzo niepokojące, w projekcie planu budżetu na
2017 r. przewidziano wzrost nakładów
o 25 gr na osobę, co będzie dawało łącznie 47,23 zł na osobę. Zaplanowane wydatki na leczenie stomatologiczne stanowią zaledwie 2,49 proc. całości budżetu NFZ. W kolejnych latach obserwuje
się systematyczny spadek wydatków na
leczenie stomatologiczne od 4,2 proc.
w 2008 r. do 2,5 proc. w 2016 r. Na zebraniu wyborczym 2.09.2016 r. na wiceprezesa NRL został wybrany przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL
dr Leszek Dudziński. Powołano Biuro
ds. Stomatologii w Ministerstwie Zdrowia, które ma koordynować prace dotyczące m. in. akredytacji staży podyplomowych.
Komisja ds. Kształcenia Medycznego – zgodnie z planem są realizowane
kursy szkoleniowe przewidziane na IV
kwartał 2016 r. Obecnie przygotowywane są propozycje kursów na pierwsze półrocze 2017 r. Od 1 października 2016 r.
na staż podyplomowy zostało skierowanych 60 lekarzy dentystów do 23 jednostek oraz 228 lekarzy medycyny do 13
jednostek.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – w omawianym okresie w sprawach
związanych z wykonywaniem zawodu
lekarza i lekarza dentysty podjęto łącznie 260 uchwał Prezydium ORL. Lekarz
dentysta, u którego stwierdzono przerwę
w wykonywaniu zawodu powyżej 5 lat,
został skierowany na przeszkolenie. Wydano 5 zaświadczeń potwierdzających
kwalifikacje formalne lekarza do pracy
w krajach UE.

W dniach 21-23 października 2016 r.
w Lublinie odbyła się konferencja naukowa „Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej”. Organizatorem konferencji była prof. Teresa Katarzyna Różyło, kierowniczka Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i SzczękowoTwarzowej UM w Lublinie.
Pierwsza pracownia Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej została utworzona w Lublinie w październiku 1976 r., w strukturach ówczesnego Instytutu Stomatologicznego. W ciągu ostatnich 40 lat w radiologii stomatologicznej dokonał się ogromny postęp.
Początkowo diagnostyka radiologiczna
w stomatologii opierała się na zdjęciach
wewnątrzustnych, ale już lata siedemdziesiąte ub. wieku przyniosły rozwój pantomografii a następnie cyfrowych detektorów promieniowania rentgenowskiego,
które już na stałe znalazły miejsce w stomatologii, zarówno w formie radiografii
bezpośredniej, jak i pośredniej. Dalszym
postępem w radiologii stomatologicznej
było opracowanie technologii tomografii
z promieniem w kształcie stożka CBTC,
zwanej też tomografią wolumetryczną.
W 2008 r. w Polsce pracowały dwa tomografy stożkowe CBTC: w Lublinie i Poznaniu, a obecnie w kraju mamy ich ponad 600. Przewiduje się, że już wkrótce
tomografia stożkowa stanie się obowiązującym standardem w obrazowaniu stomatologicznym. W ostatnich latach coraz
więcej uwagi w diagnostyce obrazowej
poświęca się ultrasonografii i tomografii
magnetycznego rezonansu jądrowego.
Prof. Reinhilde Jacobs z Katolickiego
Uniwersytetu w Leuven (Belgia) przypomniała, że obrazowanie to najważniejsze

narzędzie dentystyczne w stomatologii.
Dane trójwymiarowe mogą pomóc w planowaniu chirurgicznym oraz wpływają
na przebieg samego zabiegu chirurgicznego, poprzez druk trójwymiarowy (3D)
lub nawigację śródoperacyjną. Dzięki
drukowi 3D, opartemu na danych z badań CBCT, powstają plastikowe i metalowe aparaty, dopasowane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta. Pozwala to na wejście w nową erę drukowania
m. in. zębów, tkanki kostnej, uzupełnianie ubytków tkanek związanych z wadami wrodzonymi lub defektami pooperacyjnymi.
W czasie konferencji podkreślano, że
powstanie Lubelskiej Szkoły Radiologii
Stomatologicznej jest zasługą prof. Teresy Katarzyny Różyło, która opracowała liczne nowoczesne podręczniki (część

z nich przy współpracy z prof. Ingrid Różyło-Kalinowską), z których uczyli się
i nadal się uczą nie tylko studenci, ale
również lekarze dentyści w całej Polsce.
Podręczniki te były tłumaczone na języki obce. Studenci stomatologii kształcili
się od początku istnienia Pracowni Radiologii Stomatologicznej i SzczękowoTwarzowej w sali ćwiczeniowej wyposażonej w stoły z wbudowanymi negatoskopami do oglądania zdjęć rentgenowskich. Teraz korzystają z pracowni wyposażonej w 12 stanowisk komputerowych, ze specjalnym oprogramowaniem
do analizy cyfrowych zdjęć rentgenowskich. Uzupełnieniem bazy dydaktycznej są dwa pierwsze, wykonane w Polsce, fantomy do nauki technik wykonywania zdjęć rentgenowskich.
Jerzy Jakubowicz

Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2016 r.

Komisja ds. Socjalno-Bytowych –
wszystkie wpływające do komisji udokumentowane wnioski o zapomogi i zasiłki
rozpatrywane są na bieżąco.
Na zakończenie obrad Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję ds. Oceny Stanu Zdrowia Lekarza.
(jj)

Od 1 stycznia 2017 r. nowelizacje list
refundowanych będą się odbywały co 3
miesiące. W porównaniu z listą wrześniową obecnie dodano 131 produktów
leczniczych, a dla 67 produktów dodano
wskazanie off-label, czyli poza zarejestrowanym wskazaniem. W obwieszczeniu listopadowym nie znalazły się 22 produkty
lecznicze dotychczas refundowane.
W ramach listy aptecznej refundacją
objęto m. in. daivobet – żel stosowany
u dorosłych w leczeniu łuszczycy skóry
głowy oraz łuszczycy plackowatej. Refundowany jest także adenuric – stosowany w określonych przypadkach leczenia przewlekłej hiperurykemii u dorosłych. Do wykazu trafiły też: diacomit

– stosowany u części pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę
niemowląt oraz valdoxan, stosowany
w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu,
lęku lub anhedonii.
W ramach katalogu chemioterapii
refundacją w nowym wskazaniu offlabel objęto lek erwinase, w określonych
przypadkach leczenia pacjentów poniżej
18 roku życia, z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymii preB-komórkowymi.
W ramach programów lekowych, refundacją objęto torisel – stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowoMEDICUS 12/2016

komórkowego i xalkori – w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.
Ukazał się także drugi wykaz leków
dla seniorów 75+. Leki z tej listy seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie, ale tylko pod warunkiem, że zostały one przepisane we wskazaniach objętych refundacją. Leki, które zostały dopisane, nie
są nowe, bo zmiany polegają na dodaniu tych samych produktów, tylko w innych dawkach lub opakowaniach. Na liście jest zaledwie kilka leków nowych,
jak zahron (obniża poziom cholesterolu), damloc i awalten (nadciśnienie tętnicze), benodil (przewlekła obturacyjna
choroba płuc).
Jerzy Jakubowicz
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Badania prenatalne

Szkoda gadać

Stawiam kropkę nad i
z Grzegorzem Pietrasem,
ginekologiem z Katedry i Kliniki Położnictwa
i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

• Często mówi Pan przyszłym matkom: „wszystko dobrze”,
czy raczej rozwiewa Pan nadzieje na posiadanie zdrowego potomka?
– Niestety, często, coraz częściej, staję się posłańcem złych
wiadomości. Jest to związane z tym, że pracuję w ośrodku referencyjnym, do którego trafiają najtrudniejsze przypadki, wymagające dodatkowych badań i szczegółowej diagnozy. Zwykle są to kobiety, które już usłyszały od swoich lekarzy prowadzących, że ciąża nie rozwija
się prawidłowo, płód może mieć wady
wrodzone, zespoły wad bądź inną ciężką chorobę. Badania, które ja mam wykonać, są potwierdzeniem lub uszczegółowieniem. Taką kropką nad i.
• Tę kropkę musi jednak postawić
kobieta, rodzice nienarodzonego.
– Tak, ale tylko w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. I tu już
nic nie jest takie proste. Choćby przykład pacjentki, którą właśnie badałem.
Jej dziecko w 26 tygodniu ciąży, praktycznie nie ma 2/3 obu półkul mózgu.
Jeśli się urodzi żywe, prawdopodobnie
nie będzie widziało, z ciężką padaczką i bardzo poważnym opóźnieniem psychoruchowym. A matka jest po 2 cięciach cesarskich. Jeśli dotrwa do terminu porodu, z powodu cienkiej blizny prawdopodobnie będzie musiała
mieć trzecie cięcie, co będzie potencjalnym zagrożeniem dla jej
zdrowia i życia oraz ograniczy jej potencjał na kolejne potomstwo (np. stan po 3 cięciach to duże ryzyko łożyska przodującego i groźnego krwotoku w kolejnej ciąży). W podobnym przypadku, matka z ciężką cukrzycą i nadciśnieniem, po 5 cięciach
cesarskich i z płodem z uszkodzonymi nerkami – trwając dalej w ciąży naraża się na pogorszenie swojej podstawowej choroby albo czasem na zagrożenie życia. Ciężarna pyta mnie po
badaniu, czy nie mogłaby urodzić tego dziecka już teraz. Mam
dylemat, jak na takie pytanie odpowiedzieć.
• Czyli kobieta czeka do naturalnego porodu, który może
być dla niej bardzo groźny, tylko dlatego, że polskie prawo nie
pozwala na przyspieszenie porodu? Przecież ona jest matką
dwójki, w drugim przypadku czwórki dzieci!
– W tej kwestii jedyne, co możemy zrobić to objąć pacjentkę ścisłą opieką lekarską i zadbać, aby poród odbył się w najlepszym ośrodku, który maksymalnie zabezpieczy jego przebieg tak, aby ratować zdrowie i życie matki, aby mogła wrócić
do domu i opiekować się swymi dziećmi.
• Trudno pytać, czy ta kobieta dostanie obiecane przez obecny rząd 4 tys. zł, bo nie o tym mamy rozmawiać. To zresztą,
mam nadzieję, dość skrajny przypadek?
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– Na pewno indywidualny, ale nie wiem, czy taki skrajny.
Codziennie mamy pacjentki, którym trzeba powiedzieć, że ich
dziecko urodzi się bez np. mózgu, z niedrożnością lub wytrzewionymi jelitami, albo bez kończyn. Jedne z tych dzieci umrą
zaraz po urodzeniu albo jeszcze w życiu płodowym; inne będą żyć, ale z ciężkimi uszkodzeniami, upośledzeniem umysłowym, część będzie kaleka fizycznie, ale potencjalnie sprawna intelektualnie. Wydaje mi się, że wszyscy rodzice powinni – skoro badania prenatalne na to pozwalają – mieć świadomość, z jakim losem przyjdzie się im zmierzyć. Właśnie temu
służą te badania.
Poza tym, wielu z tych dzieci jesteśmy w stanie pomóc.
W Polsce wykonuje się wiele procedur terapii wewnątrzmacicznej, w Katowicach leczy się przepukliny kręgosłupa in utero, w Łodzi wykonuje się wiele procedur odbarczających niedrożne drogi moczowe, czy
wodogłowie u płodu, w Gdańsku przeprowadza się wewnątrzmaciczne zabiegi laserowe
w przypadkach przetoczenia płodowo-płodowego u bliźniąt, w Warszawie przeprowadzano zabiegi na zastawkach serca płodu. Nawet w Lublinie prowadziliśmy terapię wewnątrzmaciczną np. transfuzje krwi u płodów w konflikcie serologicznym. Dzięki
badaniom prenatalnym można także zaplanować termin porodu najkorzystniejszy dla
dziecka oraz miejsce porodu, które zapewni
mu niezbędną interwencję farmakologiczną
lub chirurgiczną zaraz po porodzie.
Występowanie niektórych chorób lub wad
wiąże się z określonymi czynnikami ryzyka,
np. ryzyko zespołu Downa bardzo silnie wiąże się z wiekiem matki, im starsza – ryzyko
większe, u kobiet z cukrzycą występują częściej wady wrodzone serca ich potomstwa, ale nieprawidłowości mogą wystąpić w każdej grupie pacjentek. Dlatego badania
prenatalne zalecam wszystkim kobietom, nie tylko tym, które
w ciążę zaszły po 35. roku życia albo tym, które już urodziły
dzieci z genetycznymi uszkodzeniami lub wiedzą o chorobach
dziedzicznych w rodzinie.
• Tak jest np., kiedy rodzice dowiadują się, że urodzi się
im dziecko z zespołem Downa. To jednak będzie bardzo ogólna wiedza?
– Badania płodu dają nam bardzo dużą wiedzę, ale wszystkiego nie umiemy jeszcze przewidzieć. W USG nie dostrzeżemy wszystkich wad, badanie chromosomów nie pomoże rozpoznać wszystkich chorób. W przypadku zespołu Downa, los
dziecka będzie zależał od współistniejących nieprawidłowości,
wady serca, obniżenia odporności i stopnia upośledzenia umysłowego, który może być bardzo różny. Olbrzymią wagę będzie
miało także środowisko, niektóre z tych dzieci będą wymagały
24-godzinnej opieki, rehabilitacji, czasem pomocy w prostych
czynnościach życiowych, jak mycie czy ubieranie się. Niekiedy, jak w zespole Pataua, ciężkich wadach ośrodkowego układu
nerwowego, można przewidzieć, że dziecko umrze wewnątrzmacicznie lub niedługo po urodzeniu.
Jeszcze raz podkreślę, że badania prenatalne robi się przede
wszystkim po to, żeby zidentyfikować wady i choroby płodu
w okresie przed urodzeniem. To niezwykle ważne, bo część
wad wrodzonych można leczyć zaraz po urodzeniu, np. Polska,
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dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jest wśród liderów
operacji wad serca u dzieci w pierwszym roku życia, z których większość była rozpoznana w ciąży.
• Wczesne wykrycie ciężkich, nieodwracalnych wad dziecka to także czas na przygotowanie się do jego odejścia.
– Tak, te badania dają także czas rodzicom, aby mogli się przygotować na pożegnanie dziecka korzystając np. z pomocy hospicjum prenatalnego, gdy mają szansę na kontakt z psychologiem, księdzem, popem,
imamem i inną osobą duchowną albo z rodzicami, którzy mają podobne
doświadczenia. Myślę, że to bardzo ważne dla wielu rodziców.
• A pomyłki w interpretacji wyników badań? Ostatnio słyszeliśmy
o narodzinach dziecka bez kończyn, mimo że matka kilka razy w czasie ciąży robiła badania?
– Nie chcę wypowiadać się na temat tego przypadku, bo znam tylko doniesienia medialne.
Diagnostyka USG zależy od warunków przeprowadzonego badania, jego jakość może ograniczać m. in. otyłość ciężarnej, słaba przezierność tkanek, przebycie wcześniejszych operacji brzusznych, wielkość, dojrzałość i ułożenie płodu, ilość płynu owodniowego, jakość
sprzętu, jakim dysponuje lekarz prowadzący badanie i w końcu jego
wiedza i doświadczenie.
Gdy weźmiemy pod uwagę USG pierwszego trymestru, mogę powiedzieć, że zintegrowany test złożony z badań biochemicznych i USG
genetycznego może być podstawą do oszacowania ryzyka aberracji
chromosomych i powinien bezwzględnie być oferowany każdej kobiecie ciężarnej. Nawet tym młodym i zdrowym, bez obciążenia rodzinnego. Jak pokazują statystyki, ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną (najczęściej jest to trisomia chromosomu 21, czyli zespół Downa) wynosi jedno na 600 urodzeń. Dzieci z wadami w ogóle rodzi się
około 3 na 100 urodzeń i z tego niektóre wady serca mają wykrywalność 15-40 proc., inne z kolei można wykryć przed urodzeniem w 90100 proc. przypadków.
Wielu lekarzy wykonuje badania USG w ciąży, ważne, żeby w przypadku nieprawidłowości kierować ciężarne do ośrodków specjalizujących się w diagnostyce prenatalnej.
Dla przykładu, przesiewowe badanie USG w I trymestrze warto wykonywać u lekarzy z certyfikatem, który jest świadectwem dokumentującym przebyte szkolenie na najwyższym poziomie. Jest nim certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF), brytyjskiej organizacji, która
kształci lekarzy w zakresie prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej, a także rozwija naukowo metody diagnostyczne. Lekarze, którzy
posiadają ten certyfikat, co roku muszą wysyłać wyniki swoich badań
do centrali w Londynie, gdzie są one oceniane pod kątem właściwej
interpretacji obrazu, średniej i rozkładu pomiarów. Osoby przechodzące pozytywnie taki audyt są wyposażone przez FMF w narzędzia
(program komputerowy) do interpretacji wyników badań. Ja ten certyfikat posiadam od kilku lat – w Polsce ma go w podstawowym zakresie (NT) 391 lekarzy, w węższym (NB) 260, w naszym województwie chyba mniej niż 10.
• Czyli badamy, aby pomagać a nie robić selekcję do aborcji?
– Zdecydowanie tak. Dzisiaj prawo polskie mówi, że jeżeli w badaniu prenatalnym zostanie zidentyfikowana z dużym stopniem prawdopodobieństwa wada, która jest nieuleczalna i zagraża życiu płodu, albo matki to wtedy rodzice mają wybór: mogą zdecydować się na urodzenie dziecka i opiekę nad nim (lub bycie przy jego śmierci); mogą
się zdecydować na urodzenie dziecka i oddanie go do adopcji, a mogą
również zdecydować się na przerwanie ciąży. Tak jest teraz – co przyniesie nowelizacja prawa, jeszcze nie wiemy.

Dobra zmiana szczęśliwie
ukończyła już wiek niemowlęcy.
Czy rząd zdecyduje się na przejęcie szpitali od samorządów terytorialnych? To niewykluczone.
Część zarządów powiatowych
chętnie wycofałaby się z prowadzenia polityki zdrowotnej. Nie wspominając już
o wojewódzkich molochach, w dodatku rozbudowywanych i rozgrzebanych w długoterminowych inwestycjach. Nie mówią o tym głośno, bo to mogłoby się nie spodobać wyborcom. Ale coraz wyraźniej
widać, że tracą serce do zajmowania się zdrowiem
mieszkańców. Wiecznie tylko jęczą. A dobrego słowa dla skołowanego pacjenta – jak na lekarstwo.
Wojewódzkie i powiatowe szpitale stały się prawdziwą kulą u nogi dla ich władców. A miało być tak
fajnie. I było, tylko coś się zacięło.

Szaleństwa nie będzie
Polityka zdrowotna to wyjątkowo wredna dziedzina. To pięta achillesowa polskich stronnictw politycznych. Póki co, groty krytyki cudownie przez 27 lat
omijają tę piętę. Z badań sondażowych wynika, że Polacy najgorsze oceny wystawiają rządowi właśnie za
ochronę zdrowia. I nic tu nie pomoże nienaganna reputacja Konstantego Radziwiłła. Samorządowcy z Polski powiatowej dobrze wiedzą, w czym rzecz. Że politycznie bardziej opłacalne jest np. wybudowanie drogi
lub przedszkola niż pożyczenie pieniędzy szpitalowi
na „wieczne nieoddanie”. Tymczasem centrala przewrotnie umywa ręce i oczekuje, że oprócz dotychczasowych zadań w zakresie zdrowia – będą jeszcze kupowali mieszkańcom świadczenia medyczne.
Od kilku miesięcy nowelizacja ustawy o działalności leczniczej pozwala Polsce powiatowej robić to na
takich samych zasadach, jak robi to NFZ. Samorządy
mogą zakupić świadczenie, choć nie muszą. Ale jeśli
w gminie lub powiecie szpitalowi kończy się kontrakt
na operacje czy limit wizyt w przychodni, lokalne władze mogą sprezentować pacjentom zakup deficytowej
usługi zdrowotnej. Ale przecież nie kupią, bo nie mają
za co. Co więcej, NFZ nie płaci w całości za nadwykonania, a samorządom proponuje się nowe wydatki.
Tak więc zakupowego szaleństwa nie ma. Wprost
przeciwnie. Jest oburzenie, bo propozycja rządu rozbudza oczekiwania mieszkańców, którym samorząd nie
jest w stanie sprostać. Na razie ani jeden nie zaczął kupować świadczeń. Co gorsza, żaden nie ma tego w planach na przyszły rok. Ani nawet na 2018.
Czy ratunkiem będzie sieć szpitali, o której dziś
tak dumnie grzmi minister Radziwiłł? Do zastawionej
przez rząd sieci, niczym dorsze w Bałtyku, wpadną tylko te najważniejsze i najlepiej wyposażone kadrowo.
Pewnie także spolegliwe zespoły menedżerskie. Tylko zawartość tej sieci, wyciągniętej z morza polskiego odmętu dziadostwa, dostąpi gwarancji finansowania
i świętego spokoju. O pozostałe ochłapy reszta szpitali będzie musiała kopać się po kostkach w postępowaniach konkursowych.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Z lekarskiej wokandy

Symbol koźlego uporu

reklama

z miejsca zamieszkania do szpitala, gdzie
pracuje jako lekarz i spieszy się w celu
zmienienia koleżanki z dyżuru nocnego”.
Z informacji, jaka znalazła się później
na łamach lokalnej prasy wiemy, że medyk zamówił taksówkę i lubo spóźniony
o dwie godziny, dotarł do szpitala w celu
podjęcia lekarskiego dyżuru.
W czasie policyjnej interwencji organizm lekarza przeszedł już do fazy wyrównania, a zapewne
jeszcze przed wyruszeniem do szpitala –
do fazy eliminacji alkoholu. Do wytrzeźwienia doktor potrzebował jeszcze jednak
paru godzin. Funkcjonariusze z drogówki
wykazali się policyjnym nosem. Dyżurnemu właściwego terenowo komisariatu
przekazali informację
o swoich porannych
czynnościach, a ten –
wobec okoliczności
sprawy – wysłał na
interwencję do szpitala starszego sierżanta sztabowego i starszego aspiranta. Dokonane w południe dwa badania wykazały 0,23 i 0,20 miligrama alkoholu w litrze
wydychanego powietrza, co odpowiadało
0,48 i 0,42 promila alkoholu we krwi. Na
rutynowe pytanie funkcjonariuszy, lekarz
miał odpowiedzieć śmiejąc się (co odnotowano w policyjnej notatce), że ostatni raz
pił alkohol… pół roku wcześniej.
Czynności z urzędu podjął w tej sprawie okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, stawiając lekarzowi zarzut
podjęcia pracy bez zachowania trzeźwości. Lekarz w procesowej roli obwinionego nie wypierał się już, że krytycznej daty
nocą spożywał alkohol i złożył wyjaśnienie: „Miałem obowiązek zmienić koleżankę po dwudziestu czterech godzinach

dyżuru. Czułem się na siłach. Zanim wykonałem jakiekolwiek czynności z pacjentami, pojawili się policjanci. Pierwsze zgłoszenie z izby przyjęć było podczas ich interwencji i do chorego zszedł
inny lekarz. Ja poprosiłem o zastępstwo
mojego kolegę i po jego pojawieniu się,
opuściłem oddział”.
Sprawa trafiła na wokandę okręgowego sądu lekarskiego.
W czasie rozprawy rzecznik zwrócił
uwagę sądowi na obwinienie lekarza jedynie o podjęcie pracy w stanie nietrzeźwości, a nie o wykonywanie w tym stanie
czynności lekarskich. Obrońca zaś wywodził, że skoro w czasie „pobytu w szpitalu” lekarz znajdował się „tylko” w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu (poniżej 0,5 promila), to nie można przypisać mu odpowiedzialności za naruszenie kodeksu etyki zawodowej, albowiem
to byłoby możliwe dopiero w przypadku stanu nietrzeźwości (od 0,5 promila
w górę). Ostatecznie sąd zawyrokował
– wykonywanie zawodu lekarza zarówno w stanie nietrzeźwości, jak i w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu jest
etycznie naganne i wymierzył podsądnemu karę nagany.
W ostatnim słowie obwiniony powiedział: „Moja kara za przewinienie zawodowe zaczęła się już, gdy wychodziłem
z oddziału. Nikomu nie życzę tego, co
przeżyłem, tego wzroku personelu i pacjentów, skierowanego na lekarza, którego policja zdjęła z dyżuru”. Wypowiedź tę pozwolę sobie skomentować jedną z mądrości dobrego wojaka Szwejka:
„Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”.
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi, publicystą
i długoletnim współpracownikiem
samorządowej prasy lekarskiej.

Sprzedam w Lublinie
przy ul. Zana 11a
nowe lokale na gabinety
i usługi medyczne
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W jednej ze swoich przypowieści dobry wojak Szwejk o przymiocie wierzyciela kapelana polowego Katza wyraził
się w taki oto sposób: „Wytrwały jak niejaki Bouszek z Libni. Osiemnaście razy
w ciągu jednego wieczora wyrzucili go
u „Exnerów”, a on po każdym wyrzuceniu wracał, że niby zapomniał tam fajki.
Właził oknem, drzwiami, przez kuchnię, właził do lokalu przez mur ogrodu, przez piwnicę
i wlazłby może nawet kominem, gdyby
go strażacy nie zdjęli z dachu. Był taki
wytrwały, że mógłby zostać ministrem
albo i posłem”. Ów
szwejkowski symbol
koźlego uporu przyszedł mi na myśl po
lekturze akt pewnego
medyka, cechującego się niemal równą
zatwardziałością.
Święto Trzech
Króli, siódma rano.
W notatce urzędowej funkcjonariusza drogówki czytamy,
że badanie urządzeniem elektronicznym,
poruszającego się drogą krajową hyundaiem tucson kierowcy lekarza, wykazało 0,61 miligrama alkoholu w decymetrze sześciennym wydychanego powietrza, a po upływie piętnastu minut poziom ten wzrósł do 0,65 miligrama. W zasobach naszej wiedzy utrwalone jest jeszcze określanie poziomu alkoholu we krwi
w promilach. By uzyskać te dane, wartość w mg/dcm trzeba pomnożyć przez
2,1. Zatrzymany miał zatem przy drugim
badaniu 1,36 promila alkoholu we krwi.
Z wykonanych prób wynikało, że organizm kierującego znajdował się wówczas
w tzw. fazie wchłaniania, kiedy po spożyciu alkoholu jego stężenie w organizmie
człowieka wzrasta. Oznacza to, że doktor
biesiadował stosunkowo niedawno i musiał wypić około ćwiartki czterdziestoprocentowej wódki.
Do protokołu z przebiegu badania stanu
trzeźwości lekarz podał, że nie spożywał
alkoholu. Niemniej policjanci wykonali
swoje powinności: zatrzymali za pokwitowaniem prawo jazdy, wydali dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi i zabezpieczyli go na strzeżonym parkingu. W notatce policyjnej znajduje się znamienny zapis: „Kierujący podczas interwencji wielokrotnie ponaglał nasze czynności informując, że jest podczas przejazdu

Klaster znaczy współpraca

Epidemia ślepoty XXI wieku
Zwyrodnienie plamki żółtej związane
z wiekiem (ang. Age-related macular degeneration, AMD) to główna przyczyna
nieuleczalnej ślepoty u osób po 50. roku
życia w krajach rozwiniętych. Szacuje się,
że liczba chorych na AMD w Polsce wynosi około 1,5 mln, z czego postać wysiękowa (gorsza dla pacjenta) stanowi około
10 proc. przypadków. AMD jest chorobą
zwyrodnieniową, przewlekłą i nieuleczalną. Prowadzić może do znacznego i trwałego obniżenia ostrości wzroku.
Leki anty-VEGF, które są obecnie terapią z wyboru i złotym standardem leczenia wysiękowej postaci AMD na całym świecie, pozwalają zahamować progresję choroby. Są to przeciwciała neutralizujące czynnik VEGF (vascular endothelial growth factor – śródbłonkowy
czynnik wzrostu naczyń), który odgrywa główną rolę w patogenezie tej choroby. Leki te podaje się w formie wielokrotnie powtarzanych iniekcji do ciała
szklistego oka (czasem nawet kilkudziesięciu w przeciągu kilku lat). Terapia ta
jest bardzo kosztowna a do niedawna leczeniem refundowanym objęta była niewielka grupa chorych. Rok temu wprowadzono więc „Program lekowy do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci

zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem. Obniżono też dolną granicę wieku
do leczenia refundowanego z 50 do 45 r.ż.
Dla osób niespełniających kryteriów programu przewidziano leczenie w ramach
JGP B84, czyli małych zabiegów witreoretinalnych.
Środowisko okulistyki lubelskiej, przy
udziale adiunkt Anny Matysik-Woźniak
i docent Anny Święch-Zubilewicz, organizuje od wielu lat pomoc dla chorych
ze starczym zwyrodnieniem plamki żółtej, retinopatią cukrzycową i obrzękiem
plamki żółtej, schorzeniami naczyniowymi siatkówki, czy zakrzepem żyły środkowej siatkówki. Schorzenia te, niestety, często prowadzą do nieodwracalnej
ślepoty. Anna Matysik-Woźniak zaznacza, że terapia jest co prawda kosztowna, składa się z szeregu iniekcji, podawanych do końca życia, a leczenie jednego
oka w ciągu roku kosztuje ponad 13 000
zł, jednak blisko 30 proc. pacjentów odczuwa po niej poprawę, a pozostali mają
stabilizację widzenia i dzięki temu mogą
funkcjonować w codziennym życiu.
Szacuje się, że po pierwszych trzech
kwartałach trwania programu, leczonych
w nim jest ponad 8 tysięcy osób w Polsce. W Klinice Okulistyki Ogólnej UM

w Lublinie terapia prowadzona jest obecnie u 160 osób, co stanowi ok. 30 proc.
wszystkich „programowych” pacjentów
na terenie lubelskiego oddziału NFZ. Problemem pozostaje dostępność do tego leczenia. Rozwiązaniem może być praca
personelu w godzinach ponadwymiarowych oraz zwiększenie liczby ośrodków
podających iniekcje w ramach programu,
ponieważ oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia powoduje nieodwracalne niszczenie siatkówki i tych uszkodzeń zwykle
nie udaje się już w pełni cofnąć. Niekorzystnie wpływa każdy miesiąc, a nawet
tydzień opóźnionej terapii. Jest też duża
szansa na wprowadzenie nowego programu lekowego – „Leczenie retinopatii cukrzycowej i związanego z tym cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME)”. –
Oczekujemy, że nowy program również
i dzięki naszym staraniom, wkrótce pojawi się i będzie wielką szansą dla dużej
grupy chorych – podkreśla prof. Rejdak.
–Tego programu jeszcze nie ma, ale my
staramy się już pomagać chorym ze środków finansowych szpitala, co było możliwe dzięki zrozumieniu potrzeb społecznych przez dyrektora SPSK nr 1 Adama
Borowicza.
Jerzy Jakubowicz

z Marzeną Strok-Sadło,
główną specjalistką w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Lublin, członkinią Zarządu Klastra Lubelska Medycyna,
rozmawia Anna Augustowska
• Zacznijmy od początku – kiedy i w jakim celu został powołany Klaster Lubelska Medycyna?
– Inicjatywę powołania Klastra Lubelska Medycyna – Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły miasto
Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku. Misją klastra jest budowanie sieci wzajemnych
powiązań, wymiany informacji, wiedzy
i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie
lubelskim.

kompetencje członków klastra. Stwarzamy także możliwość zaprezentowania się
firm i instytucji w czasie wydarzeń organizowanych przez biuro klastra, jak na
przykład podczas Wschodnich Targów
Rehabilitacji, Dni Seniora czy Dni Promujących Zdrowie. Aktywna współpraca w strukturach takich jak klastry, jest
również dodatkowo punktowana w ramach niektórych konkursów o finansowanie z funduszy europejskich.

• Ile klaster skupia podmiotów – jakiego rodzaju?
– Obecnie w klastrze współpracują 103
podmioty. Przeważającą część, bo aż ok.
80 członków, stanowią podmioty lecznicze (w tym m.in. 4 szpitale kliniczne) oraz
firmy produkcyjne z branży medycznej,
także uczelnie i jednostki naukowe, szpitale publiczne, instytucje z otoczenia biznesu a także przedstawiciele administracji publicznej.

– Na podstawie corocznego badania,
przygotowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości i opublikowanego przez nią „Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”, wiemy,
że w Polsce działają 134 klastry (stan na
początek października 2015 roku). Warto pokreślić, że w naszym województwie
działa 11 takich organizacji. Ta liczba
jest bardzo zbliżona do liczby klastrów,
działających w najbardziej rozwiniętych
województwach: mazowieckie (13 klastrów), dolnośląskie (11), wielkopolskie
(12) i śląskie (28 – najwięcej w kraju).
Jeżeli bierzemy pod uwagę specjalizacje
gospodarcze klastrów, to 7,5 proc. z nich
działa w branży medycznej.

• Jakie są wymierne korzyści z uczestnictwa w klastrze?
– Główną korzyścią jest poznawanie
potencjału środowiska oraz nawiązywanie kontaktów, które w dalszej perspektywie przekładają się na realną współpracę. Ponadto zadaniem koordynatorów klastra jest między innymi świadczenie usług
na rzecz środowiska, co wiąże się z organizacją szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych, podnoszących wiedzę oraz
reklama

• Ile tego typu organizacji – klastrów
– działa w Polsce?

• Czy ze sobą współpracują? Wymieniają się doświadczeniami?
– Współpraca leży u podstaw funkcjonowania klastrów, dlatego jest głównym celem, na który kładziemy nacisk.
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Bez efektu synergii oraz transferu wiedzy
między biznesem a nauką nie jest możliwe powstawanie innowacji oraz rozwój
struktur klastrowych. W strukturze naszego klastra wyodrębniliśmy osiem zespołów zadaniowych. To: Finansowanie
projektów w klastrze z funduszy europejskich, Rehabilitacja, Polityka senioralna, Stomatologia, Turystyka medyczna, Technologie inżynierii medycznych,
w tym biotechnologia medyczna, Ekosystem Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz Promocja i marketing klastra. Członkowie klastra dzielą
się swoją wiedzą oraz doświadczeniem
na spotkaniach przygotowanych przez liderów zespołów, jak również przez biuro klastra, w czasie targów i misji gospodarczych.
• Ostatnio lubelski klaster odnosi wiele sukcesów.
– Wiosną tego roku otrzymaliśmy prawo do posługiwania się odznaką „Cluster
Management Excellence Label Bronze –
Striving for Cluster Excellence” przez
okres dwóch lat. Odznaka jest często
wymagana w konkursach na finansowanie klastrów i w ocenie klastrów, między
innymi w konkursie o status Krajowego
Klastra Kluczowego. Jesteśmy również
laureatami Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016 oraz SYMBOLU 2016,
w kategorii Symbol Rozwoju Regionalnego. Braliśmy także udział w powołaniu
Rady Klastrów Branży Medycznej, której hasłem przewodnim jest: „Razem dla
innowacyjnej medycyny”. Jednak największym sukcesem klastra jest aktywna współpraca jego członków oraz jego rozwój.
• Na zakończenie – jakie są plany na
przyszłość?
– Chcemy skupić się przede wszystkim
na rozwoju wspólnych projektów i produktów klastra, między innymi w obszarze turystyki medycznej przyjazdowej.
Jednocześnie we współpracy z podmiotami leczniczymi z klastra będziemy rozwijali projekt „Obserwatorium turystyki
medycznej Klastra Lubelska Medycyna”.
Klaster będzie nadal rozwijał współpracę międzynarodową, w tym między innymi z klastrami z branży medycznej (realizacja projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, wsparcie przedsiębiorczości i rozwój turystyki medycznej przyjazdowej).

Lista członków klastra
www.medycyna.lublin.eu
13

Lekarski kalejdoskop

Przyjazne seniorom

Święto Niepodległości
Delegacja lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej uczestniczyła w rocznicowych obchodach Święta Niepodległości
11 Listopada, które w tym roku wyjątkowo – z powodu remontu placu Litewskiego – odbyły się na placu Zamkowym
w Lublinie. Złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Zaporczyków.

przyznał certyfikaty
Już po raz piąty samorząd Lublina
nagrodzonych jak za„Miejsca przyjazne seniorom”; wśród
i publicznej, znalanośc
wsze obok placówek kultury, użytecz
roku były to przytym
w
.
m.in
e
zły się też placówki medyczn
czne i badające słuch.
chodnie specjalistyczne, zakłady opty
Teatrze Muzycznym.
Wręczenie certyfikatów odbyło się w

Splendor szpitala w Zamościu
W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła w Zamościu 25
listopada odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego i oficjalne uruchomienie zmodernizowanego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego. Szpital jest placówką, w której zarządzanie jakością jest traktowane jako integralny element składowy
procesu zarządzania. To już szósty z rzędu certyfikat akredytacyjny dla tego szpitala.

Szczepimy dzieci bezpłatnie
tażowy program
Województwo lubelskie rozpoczęło pilo
kokom. Będzie
umo
bezpłatnych szczepień przeciwko pne
ok. 700 dziebr.
nia
grud
z nich mogło skorzystać do 14
kilka etapów
na
ny
ożo
rozł
jest
ci w wieku 2-5 lat. Program
i potrwa do 2021 roku.
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w
ończenia studió
jąnia
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Akcja – męska reakcja
Lubelska odsłona znanej na całym świe
cie akcji Movember odbyła się w Tarasach Zamkowych
. Akcja zachęca mężczyzn do badań profilaktycznych i kon
trolowania jąder i gruczołu prostaty. Symbolem akcji są wąs
y, a jej ambasadorami
w Polsce są siatkarze ZAKSA.

Z sercem do
serca od 20 lat

Robot jak
opiekun i lekarz

Jubileusz 20-lecia oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wyszyńskiego w Lublinie obchodzono pod koniec listopada. Z tej okazji odbyła się konferencja,
w czasie której omawiano
m.in. diagnostykę i leczenie nadciśnienia płucnego,
współczesne obrazowanie
serca i nieoczywiste przypadki w elektroterapii.

RAMCIO, czyli domowy robot asystent dla chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, przypomina o wzięciu
leków, a robot ReMeDi wykonuje badania diagnostyczne np.
USG – to urządzenia, które powstają w Lublinie. Można je było oglądać w czasie zorganizowanej w Collegium Novum wystawy w ramach Europejskiego
Tygodnia Robotyki pod koniec
listopada.

Prof. dr hab. med. Marian Markiewicz członkiem honorowym
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Doktor honoris causa z Utrechtu
Offerhaus z UniwerWybitny patomorfolog prof. G. Johan
norowany tytułem
uho
ał
zost
sytetu Medycznego w Utrechcie
ego w Lublinie.
yczn
Med
tu
syte
wer
doktora honoris causa Uni
ad w program wymiaProfesor Offerhaus miał ogromny wkł
uczelni, za co już 4 lata
ny młodych naukowców z lubelskiej
al honorowy.
temu otrzymał od naszej uczelni med

Dyplomy rozdano!

Nowy chociaż stary
Najstarszy szpital w Lublinie – nr 1 przy
ul. Staszica – zostanie kompleksowo rozbudowany i zmo
dernizowany. Inwestycja warta 324 mln zł zostanie wyk
onana przez firmę Vamed z Warszawy. Od strony al. Tysiącle
cia powstanie nowy
budynek, na dachu jednej z części
obiektu będzie lądowisko. Prace ruszą jesienią przyszłego
roku i powinny się zakończyć w 2022.
Tekst: Anna Augustowska

W czasie ceremonii otwarcia XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniu 15.09.2016 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesorowi Marianowi Markiewiczowi, wieloletniemu emerytowanemu kierownikowi Katedry i Kliniki Kardiologii
ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie.
Podsumowując całokształt dorobku naukowego i organizacyjnego profesora Mariana Markiewicza należy stwierdzić, że jest on twórcą nowoczesnej kardiologii na Lubelszczyźnie, nauczycielem wielu pokoleń kardiologów, osobą niezwykle zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego PTK oraz przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Nestor lubelskiej i polskiej kardiologii w roku 2016 ukończył 90 lat.

Prof. Marian Markiewicz na XX Międzynarodowym Kongresie
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w gronie swoich
uczniów – od lewej: prof. Andrzej Wysokiński, prof. Marian
Markiewicz, prof. Andrzej Tomaszewski i dr med. Marek Prasał

Lekarz z pasją

Komunikacja w medycynie

Wystarczy tylko chcieć
z Maciejem Berbeckim,
chirurgiem w trakcie specjalizacji, poliglotą tańczącym salsę,
rozmawia Anna Augustowska
• To „coś” trzeba mieć we krwi, czy po
prostu chcieć?
– Trzeba chcieć, to podstawa! Ale myślę, że posiadanie predyspozycji takich
jak poczucie rytmu, muzykalność, jest zapewne dodatkowym atutem. Ja od dziecka słyszałem, że mam to „coś”, oboje rodzice mają poczucie rytmu. O ojcu od jego znajomych słyszałem, że świetnie tańczy i bardzo możliwe, iż te geny odziedziczyłem.
• Wcześnie dały o sobie znać?
– W szkole podstawowej, do której
chodziłem w rodzinnych Tyszowcach,
działał prężnie Zespół Pieśni i Tańca „Tyszowiacy”. Trafiłem do niego już chyba na
samym początku nauki, w II lub III klasie
podstawówki. Tańce ludowe to wspaniała
przygoda. Jest to szansa na poznanie naszej historii i kultury, dla mnie osobiście
była to możliwość nauczenia się: polki,
walczyka, kujawiaka. Myślę, że umysł
dziecka jest bardzo plastyczny – łatwo
przyswaja sobie podstawy rytmiki i zachowań scenicznych.
• I przerwa?
– Przerwa trochę trwała. Po maturze
przez pół roku studiowałem farmację,
ale czułem, że to nie dla mnie. Ciągnęło mnie na medycynę (to też chyba mam
po tacie, który jest lekarzem rodzinnym).
Kiedy dostałem się na Wydział Lekarski
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
chciałem skupić się na nauce. Zdobywanie wiedzy pochłaniało większość czasu
(każdy z nas dobrze wie, że do anatomii
trzeba było zakuwać) i na szukanie zorganizowanych zajęć tanecznych nie było już miejsca. Chyba nawet o tym wtedy
nie myślałem. Oczywiście o tańcu nie zapomniałem, królował on na domówkach,
imprezach w klubach czy weselach.
• Jednak nie tylko taniec?
– Chodzi o języki obce? Tak, to moja wielka pasja. Od dziecka uczę się języków z prawdziwą przyjemnością i zacięciem. Zaczynałem jak większość moich rówieśników od języka angielskiego
– ale nie poprzestałem na tym. W liceum,
do którego uczęszczałem, istniała bardzo
długa tradycja nauczania języka francuskiego. Tak, też zaszczepiono mi zamiło16

wanie do francuskiego. Nasze lekcje były na bardzo wysokim poziomie. Polubiłem ten język tak bardzo, że nawet przez
chwilę brałem pod uwagę zdawanie na romanistykę. Naprawdę! Jednak moje powołanie na czas pokierowało mnie w dobrą stronę.
• A język włoski?
– Czysta przyjemność, którą zafundował mi los. Przez całe 6 lat studiów, rokrocznie odwiedzałem Wieczne Miasto –
Rzym, gdzie z kolei w jednym ze szpitali pracowała moja mama. Zakochałem
się w tym mieście, uważam, że poruszam
się po nim swobodniej niż chociażby po

stolicy naszego kraju. Podczas pobytów
chłonąłem język, zwiedzałem, wiele nauczyłem się od przypadkowo spotkanych
Włochów. Czegóż chcieć więcej? Ponoć
istnieje teoria, że każdy następny język
obcy „wchodzi do głowy” niejako automatycznie, bazując na już istniejących
podstawach.
• To sprawdza się także przy nauce
niemieckiego?
– Tak, sprawdza się, chociaż pochodzi on z innej grupy językowej: jest mniej
śpiewny, ma sztywno określone reguły
stylistyczne i gramatyczne w porównaniu z językami romańskimi. Mimo to razem z żoną uczymy się go dzielnie już od
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trzech lat i mamy zamiar wspólnie kontynuować naukę. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze nauczyć się języka rosyjskiego lub japońskiego, jednak obecnie głównym ograniczeniem jest czas, który poświęcam nauce zawodu i rodzinie.
• Wróćmy teraz do połowy studiów medycznych, bo wtedy...
– Wtedy w Lublinie rozpoczęła studia
moja przyjaciółka z lat dziecięcych, tyszowianka, z którą zapisałem się na kurs
tańca w jednej z lubelskich szkół – Akademii Promocji Tańca w Lublinie. I tak
zakochałem się w salsie. Jest to niezwykle żywiołowy, pełen ekspresji, energii
i emocji taniec, który tańczymy do bogatej w wiele rytmów muzyki.
• Salsa to słowo, które po hiszpańsku
oznacza smak sugerujący pikantne i aromatyczne doznania. Taniec też?

– Oczywiście! W końcu salsa w muzyce narodziła się w latach 1940–1970 z fuzji rytmów afrokubańskich i karaibskich
pod dużym wpływem jazzu. Rozwijała się
zarówno na Kubie, w Portoryko, Nowym
Jorku, jak i innych krajach latynoskich regionu Karaibów. To wszystko wyjaśnia –
żywiołowość i zmysłowość jest wpisana
w rytm salsy. Kiedy tańczymy salsę poddajemy się jej całym ciałem. Trzeba dać
się ponieść muzyce!
• Salsa niejedno ma imię…
– To prawda. Salsa ma wiele stylów,
odmian: mambo, cha-cha, salsa New
York, kolumbijska, kubańska, salsa Los
Angeles, a nawet lambada ma w sobie

Lekarzu rozmawiaj!
salsę lub jej elementy. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Od pewnego czasu interesuje mnie również bachata, która wywodzi się z Dominikany, a także nowy
zouk – bardzo sensualna, latynoamerykańska odmiana tańca, wymagająca dużej świadomości muzyki i giętkości ciała. Taniec ten to przede wszystkim ruchy
bioder oraz ramion zsynchronizowane
w parze. Wszystko to sprawia, że pary
tańczące zouka wprost „płyną” po parkiecie, poruszając się zgodnie w miękkim, zmysłowym i lekkim tańcu. Korzeni zouka należy szukać na słonecznych, karaibskich wyspach. Od jesieni
prowadzę zajęcia w Akademii Promocji Tańca dla osób, które chciałyby nauczyć się tego tańca. Gorąco zapraszam
i zapewniam, że Słowianie mają sporo
temperamentu, aby tańczyć tak ogniście
i energetycznie.
• Pokazy, zawody? Można salsowiczów gdzieś podziwiać?
– Od początku jestem związany z Akademią Promocji Tańca na lubelskim Czechowie. W ostatnim czasie wraz z innymi pasjonatami tańczymy w parach autorskie choreografie i improwizacje taneczne znanych utworów muzycznych.
Nasza grupa składa się z 4-5 par, a nasze układy choreograficzne ćwiczymy
„po godzinach”. Ostatnio naszą latinointerpretację „Thrillera” Michaela Jacksona można było obejrzeć w Sky Park
Galerii Olimp. Dodatkowo braliśmy
udział w mistrzostwach IDO w Przemyślu, gdzie ze swoimi pokazami zajęliśmy
miejsca na podium. Poza tym uczestniczyliśmy w warsztatach podczas corocznego międzynarodowego festiwalu salsy
„Bachaturo” w Warszawie, gdzie otrzymaliśmy potężny zastrzyk inspiracji. Naszym marzeniem na przyszłość jest stworzenie wspólnego miejsca spotkań lubelskich salsowiczów.
• W tym roztańczeniu jednak najważniejsza jest chirurgia?
– To moje zawodowe marzenie. Pasjonujące i ogromnie dla mnie ważne. Od pół
roku jestem rezydentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Kraśniku. Zawsze chciałem robić właśnie tę specjalizację i z każdym dniem przekonuję się, że to
to. Obecnie moje zainteresowania skupiają się głównie w obszarze chirurgii laparoskopowej, dignostyki i chirurgii endoskopowej, oraz leczenia żywieniowego.
Będę kontynuował moje zainteresowania
i rozwijał się w tym kierunku.

– Tak się składa, że teraz często chodzę do lekarza. Ostatnio byłam poddana dość szczegółowym badaniom. Lekarz, który się mną zajmował, przez półtorej godziny ani razu na mnie nie spojrzał! A po badaniach usiadł do mnie tyłem i zajął się komputerem – mówiła
Anna Dymna, która w listopadzie była gościem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Komunikacja wyzwaniem współczesnej
medycyny”.
– Siedziałam struchlała, czekając na
najgorsze. Skoro nie patrzy i nic nie mówi, to pewnie jest ze mną bardzo źle.
A wystarczyłoby jedno uspokajające
słowo – mówiła aktorka, która podkreślała, że relacja pacjenta z lekarzem ma
ogromną wagę, której lekarze nie zawsze potrafią sprostać.
– Chcemy, aby nasze spotkania służyły poszerzeniu wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej. Umiejętność ta
ma zastosowanie niemal we wszystkich
płaszczyznach naszego życia, jednak
w szczególny sposób jest bliska wszystkim zawodom medycznym – podkreślali organizatorzy. Przewodniczącą komitetu naukowego była dr hab. n. med.
Marzena Samardakiewicz – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany
psychoonkolog, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej UM w Lublinie, konsultant
PTP w zakresie psychologii klinicznej
dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy
Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która od lat prowadzi dla zainteresowanych warsztaty z komunikacji. To
dzięki nim wśród studentów medycyny
i młodych lekarzy, którzy dostrzegają rosnącą potrzebę doskonalenia umiejętności komunikacji – zarówno z pacjentami, jak też z ich rodzinami, współpracownikami i przedstawicielami innych
dziedzin, narodziła się inicjatywa corocznych spotkań poświęconych sztuce rozmowy i bycia z chorymi.
Tego typu spotkania służą poszerzaniu wiedzy, a także umożliwiają wymianę poglądów w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w medycynie oraz
zależności, jakie istnieją między medycyną i innymi dziedzinami takimi jak:
prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, etyka – to główne cele lubelskich spotkań.
– Zachęceni zainteresowaniem, jakim cieszyła się pierwsza edycja konMEDICUS 12/2016

ferencji w roku 2015 (uczestnicy reprezentowali 17 polskich uczelni wyższych,
a gościem honorowym był ks. Jan Kaczkowski) oraz biorąc pod uwagę wszelkie sugestie uczestników, przygotowaliśmy w tym roku wykłady i warsztaty
prowadzone przez autorytety zarówno
z dziedziny komunikacji czy etyki, jak
też lekarzy praktyków – wyjaśniała Joanna Żołnierz z komitetu organizacyjnego konferencji.

– Jedną z sesji postanowiliśmy poświęcić wielokulturowości w medycynie. Współczesne przemiany społeczne sprawiają, że wielokulturowość jest
poważnym wyzwaniem dla pracowników ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym, etycznym i komunikacyjnym. Mówiła o tym m.in. Anna Ślifirczyk w wykładzie pt. „Pacjent odmienny kulturowo” i Zbigniew Żylicz,
lekarz, który był inicjatorem i dyrektorem medycznym jednego z pierwszych
hospicjów w Holandii: Hospicjum Rozenheuvel w Rozendaal, w którym pracował przez 12 lat. W Lublinie miał wykład pt. „Jak podchodzi się do śmierci
i umierania w różnych kulturach”.
Części wykładowej towarzyszyły
warsztaty z komunikacji lekarza z pacjentem, m.in. o tym, jak rozmawiać
z chorym w obliczu śmierci; jak mówić,
aby pacjent słuchał lekarza, wreszcie,
jak ocenić swoje umiejętności komunikowania się z pacjentem, w tym również
– z pacjentem pediatrycznym. Z uczestnikami warsztatów pracowali aktorzy
oraz słuchacze szkół aktorskich.
Anna Augustowska
Więcej informacji:
www.komunikacja.umlub.pl
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Sylwestrowo

Teatralnie

W Nowy Rok z kulturą

Globisz Wielorybem

W bardzo różnorodnej ofercie imprez, balów, spotkań, przyjęć sylwestrowych pojawiają się też propozycje lubelskich instytucji kultury.
 „Ludzie inteligentni“ Marca Fayeta w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza to najnowszy spektakl Teatru Dramatycznego im. Juliusza Osterwy. Zabawną historię przyjaźni szóstki bohaterów, którą elektryzuje wiadomość o rozstaniu dwojga z nich, 31
grudnia teatr wystawia dwa razy. O godz. 18 widzowie mogą liczyć na lampkę szampana (bilety 60-80 zł), a o godz. 21 będzie catering (bilety 120-145 zł).
 O godz. 18 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej rozpocznie się Koncert Sylwestrowy. Gwiazdą gali operowej, jaką przygotowano na ten specjalny wieczór, będzie Wiesław Ochman. Tenor także poprowadzi ten koncert. W programie arie z najpiękniejszych operetek Johanna Straussa, Emmericha Kálmána, Franza Lehára, Roberta Stolza oraz pieśni Wiednia i Neapolu. Bilety po 120 zł.
 O godz. 19.00 Koncert Sylwestrowy „Noc w operze” zacznie się w Teatrze Muzycznym. Pierwszą część koncertu wypełnią najsłynniejsze przeboje światowych scen operowych począwszy od muzyki Straussów poprzez Mozarta, Masseneta, Czajkowskiego, Verdiego, aż po Gershwina. W drugiej części koncertu nie zabraknie największych przebojów estrady z gatunku musicalu, burleski i muzyki filmowej. Wystąpią soliści, chór, balet i orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie. Bilety po 150 zł.
 Niezwykły duet – Andrzej Dąbrowski i Marek Napiórkowski – w premierowym programie muzycznym. Spotkanie pokoleń
i gatunków muzycznych: jazzu, swinga, bossa novy. Tak reklamuje sylwestrowy koncert Teatr Stary. Początek o godz. 21. Bilety 120-40 zł.
Gdy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika na wszystkie wydarzenia były jeszcze bilety. Więcej informacji u organizatorów.

Między 6 a 15 stycznia o godz. 19 w Teatrze Starym w Lublinie można oglądać spektakl „WIELORYB The Globe”. Krzysztof Globisz w dramacie Mateusza Pakuły występuje
jako tytułowy WIELORYB – wielki płetwal wyrzucony na brzeg oceanu. Zuzanna Skolias
i Marta Ledwoń jako działaczki Greenpeace’u, które próbują go ratować, polewają go
wodą i śpiewają mu piosenki. Tekst dedykowany Globiszowi, który po udarze mózgu
powrócił na scenę ale wciąż jest w trakcie rehabilitacji, dzięki której stopniowo pokonuje paraliż i afazję. Bilety 50-15 zł.

Komedia teatralna
Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński, Wojciech Wysocki, Agnieszka Michalska to obsada spektaklu „Dziwna para” Neila Simona w reżyserii Wojciecha Adamczyka, który zobaczymy 14 stycznia o godz. 17.00 w Centrum Spotkania Kultur. Tytułowa dziwna para spotyka się na cotygodniowych partiach pokera: Oskar (Żak), dziennikarz sportowy, to świeżo rozwiedziony, kochający uroki życia, niepoprawny bałaganiarz. Feliks (Barciś/Braciak) jest pedantycznym
domatorem, hipochondrykiem i histerykiem. Kiedy małżeństwo Feliksa również się
rozpada, Oskar w trosce o jego los proponuje, żeby się do niego wprowadził.
Bilety 75-125 zł.

Muzycznie

Graj, śpiewaj, przybywaj!

Kolędy z kancjonałów

„Muzyczne piątki u lekarzy” to najnowsza inicjatywa Komisji Kultury LIL.
– Okazuje się, że po spotkaniach lekarzy, którzy brali udział w piknikach w Jabłonnie, grono grających i śpiewających medyków jest naprawdę spore. Z tego powodu należy kontynuować naszą znajomość i rozwijać muzyczne pasje – mówił radiolog Maciej Szajner, gitarzysta z lekarskiego zespołu „Po Godzinach”.
Mają temu służyć organizowane co najmniej raz w miesiącu koncerty i recitale, których autorami będą muzykujący lekarze (instrumentaliści
i wokaliści). Organizatorzy czekają na zgłoszenia chętnych zgodnie z formułą: od hip-hopu do muzyki klasycznej.
Nową tradycję zainicjuje koncert kardiochirurga Cezarego Jurko ze szpitala klinicznego przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.
W piątek, 3 lutego 2017 roku o godz. 18, klub U Lekarzy, zapraszamy wszystkich chcących posłuchać recitalu piosenek i ballad w nastroju
świątecznym, wykonywanych przy akompaniamencie gitary.
Następny muzyczny piątek – 10 marca 2017 roku – to recital radiologa Macieja Szajnera pt. „Nie tylko blues”.
aa

W ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Antoniny Mikłaszewicz-Campi będzie można posłuchać koncertu staropolskich kolęd. 28 grudnia o godz. 19 w sali koncertowej Filharmonii
Lubelskiej wystąpią soliści chóru Filharmonii im. H. Wieniawskiego„Lutnia Lubelska” i Zespół Muzyki Dawnej „Konfraternia Caper Lublinensis”. Jak informują organizatorzy, wszystkie teksty i melodie przedstawianych utworów pochodzą z dawnych źródeł – kancjonałów Klasztoru Sióstr Benedyktynek ze Staniątek, bibliotek w Nieświeżu i Puławach. Wstęp wolny.

Muzycznie zakręceni
Lubelski zespół„Po Godzinach” uczestniczył w październiku w Ogólnopolskim Festiwalu Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych„ESCULAP
ROCK” w Olsztynie. Festiwal zorganizowała już po raz trzeci WarmińskoMazurska Izba Lekarska. – Sukces dwóch poprzednich spotkań utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba integracji środowiska w takiej formie, a wspólna zabawa przy rockowej muzyce pozwala zapomnieć
o trudach codziennej pracy – podkreślali organizatorzy.
Lublinianie uczestniczyli w festiwalu po raz pierwszy. – Zespół powstał
10 lat temu z inicjatywy ortopedy Krzyśka Piecyka (git., voc.), do którego

Szpak w Lublinie

„Lublin” kolęduje

Jubileusz dowcipu i muzyki

Świąteczno-noworoczne widowisko muzyczne dla dzieci
będzie 6 stycznia o godz. 11 w sali koncertowej Filharmonii
Lubelskiej. „Cichuteńko pośród nocy” to koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca„Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Na
scenie pojawi się około 100 wykonawców. Obok tradycyjnych interpretacji będą wykonania nawiązujące do stylistyki country, a nawet… dixielandu. Bilety 20-30 zł.

8 stycznia w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1) jubileuszowa edycja programu „Filharmonia dowcipu”. Waldemar Malicki już 10 lat bawi swoich słuchaczy. Początek o godz. 16. 00. – Oryginalne aranżacje, profesjonalizm
ich wykonania i zaskakujące pointy sprawiają, że jest to widowisko bezkonkurencyjne i jedyne w swoim rodzaju. Kilkunastoosobowa orkiestra, wybitni soliści oraz niezastąpiony lider show – Waldemar Malicki – zachęcają organizatorzy wydarzenia. Kolejna odsłona show nosi tytuł „Klasyka po obiedzie”. Bilety po 100 zł.
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Oprac. JK-G

Hala Targów Lublin SA będzie 11 stycznia godz. 19.00 miejscem koncertu Michała Szpaka. Organizatorzy zapowiadają znakomitą muzykę, mistrzowski wokal na żywo, mnóstwo pozytywnej energii, magii i emocji! Publiczność usłyszy wszystkie utwory pochodzące ze znakomicie przyjętego albumu „Byle być sobą”. Bilety od 65 zł.

dołączyli osteopata Andrzej Maj (bas) i chirurg Jarek Melko (perk.). Nieco
później skład uzupełnili torakochirurg Janusz Jendrej (inst. kl.) oraz radiolog Maciek Szajner (git., voc.), który rock-coverowy repertuar zabarwił bluesem – mówi Janusz Jendrej. Grupa po raz pierwszy wystąpiła
na scenie z inspiracji pulmonologa Wojtka Remiszewskiego (voc.), kiedy uzupełnił skład zespołu w 2010 roku. Repertuar „Po Godzinach” jest
oparty na utworach pochodzących z lat 60. i 70. i jak podkreśla Maciej
Szajner, ta muzyka roztańczyła i rozbawiła olsztyńską publiczność, która bawiła się do białego rana.
aa
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KULTURA w Lubelskiej Izbie Lekarskiej

Konkursy ogólnopolskie

O Boliwii słowem i zdjęciem

167 zdjęć! Są wyniki!

28 października 2016 r. w Klubie Lekarza przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej odbyło się kolejne spotkanie Klubu Globtrotera. Prezentację „Na
przełaj przez Boliwię” przedstawił Piotr Trojanowski.
aa

Na VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny, który zorganizowała Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie nadesłano 167 prac (w tym 8 cykli).

Plener w nastroju kazimierskim
Twarze kontynentów
Rzadko się zdarza, aby na wystawach fotograficznych, które organizowane są w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w LIL, oglądać
wyłącznie portrety osób. Taką wystawę pt. „Twarze kontynentów” przygotował Tomasz Woźniak lekarz z Janowa Lubelskiego i Biłgoraja. Wystawa – debiut autora – przykuwała uwagę nie tylko swoją egzotyką –
oglądaliśmy bliskie ujęcia twarzy mieszkańców większości kontynentów
– ale też, a może przede wszystkim, wyrazem oczu i wiele mówiącymi
spojrzeniami fotografowanych przez Woźniaka ludzi.

Już po raz czwarty w Kazimierzu Dolnym – jak zawsze jesienią – odbył się Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy, w którym tego roku
uczestniczyło blisko 30 osób z całej Polski m.in. z Gdańska, Gdyni, Kolna, Olsztyna, Iłży, Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy.
Fotografujący lekarze mogli w czasie kilku październikowych dni doskonalić swój warsztat i poznawać zasady techniki fotografii plenerowej.
A wszystko pod okiem mistrza fotografii, performera Tomasza Sikory
a także Dariusza Hankiewicza, który prowadził zajęcia warsztatowe.
Miesiąc później, 19 listopada br., w Galerii Sztuki „U Lekarzy” w siedzibie LIL odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. Zdjęcia będą też prezentowane w Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym.
aa

aa

Jury w składzie:
1. Jakub Szymański – Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg
Lubelski,
2. Witold Nowakowski – prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego,
3. Jacek Szkutnik – wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej,
4. Adrian Andrzejczak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
5. Krzysztof Sak – Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej,
6. Dariusz Hankiewicz – przewodniczący Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym,
na podstawie regulaminu konkursowego, poddało artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie nadesłane fotografie.
Spośród autorów nadesłanych zdjęć jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• Grand Prix
Barbarze Kubinowskiej za fotografię „Anatomia lustra”,
• I miejsce w kategorii „Człowiek” wśród studentów
Joannie Borowik za fotografię „Muzyka ulicy”,
• I miejsce w kategorii „Natura” wśród lekarzy
Anecie Borkowskiej za fotografię „Trzy w jednym”,
• I miejsce w kategorii „Natura” wśród studentów
Michałowi Gałanowi za fotografię „Tchnienie klejnotu”,
• I miejsce w kategorii „Architektura” wśród lekarzy
Anecie Borkowskiej za fotografię „Oko”,
• I miejsce w kategorii „Architektura” wśród studentów
Michałowi Gałanowi za fotografię „Arsenał, Zamość”,
• I miejsce w kategorii „Medycyna” wśród studentów
Barbarze Kubinowskiej za fotografię „Lekcja anatomii”.
• W kategorii „Człowiek” wśród lekarzy jury przyznało
wyróżnienie Marcie Kurzei za fotografię „Selfie 2”.
• Nagrodę specjalną prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anecie Borkowskiej za fotografię „Trzy w jednym”.
• Nagrodę przewodniczącego Komisji Kultury Lubelskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Ryszardowi Markowi za fotografię „Ten kawałek podłogi”.

• Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
Wojciechowi Dykowi za fotografię „Warszawa”.
• Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
Maciejowi Jóźwiakowi za cykl fotografii „Pożegnanie”(zdjęcia: „Żurawie I”, „Żurawie II”, „Żurawie III”).
• W kategorii „Medycyna” wśród lekarzy nie przyznano nagrody.
Oprócz nagrodzonych fotografii do wystawy pokonkursowej
zakwalifikowano prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):
Katarzyna Balwierczak – „Jezioro Skadarskie”,
Aneta Borkowska – „Grand Mosque”,
Joanna Borowik – „Siła morza”,
Michał Gałan – „Chłopięcy świat”,
Michał Gałan – „Nieustanne zmagania”,
Michał Gałan – „Skrytość chwili”,
Małgorzata Gollnau – „Obiektywem malowane – Jarzębina”,
Radosław Jarząbek – „Nowe serce”,
Maciej Jóźwiak – „A to Polska właśnie – Bocianie gniazdo”,
Grażyna Kołodziejczyk – „Pod górę”,
Tomasz Kortas – „Zamieć”,
Tomasz Kozłowski – „Zima”,
Marta Kurzeja – „Dali”,
Marta Kurzeja – „Street Children”,
Marta Kurzeja – „Time To Relax”,
Aleksander Nowakowski – „Bukareszt”,
Aleksander Nowakowski – „Izrael”,
Aleksander Nowakowski – „Rio de Janeiro”,
Dariusz Osiak – „Hajnówka”,
Pamas Pooprasert – „Hell Valley”,
Pamas Pooprasert – „Mae Klong Market”,
Pamas Pooprasert – „Smoke”,
Piotr Procner – „W drodze”.
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się 10 grudnia 2016 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej„U Lekarzy”. Relację z jego przebiegu zamieścimy w następnym numerze.

Wydział Lekarski AM w Białymstoku
z roku 2002
oraz koleżanki i koledzy studiujący
w latach 1996-2002
Spotkanie koleżeńskie z okazji 15 rocznicy ukończenia studiów odbędzie się

23 września 2017 r.
w hotelu 3trio (http://www.hotel3trio.pl/).

I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”

40 prac dla dzieci – 15 autorów
Rozstrzygnięto I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literackiego„Lekarze Dzieciom”, którego organizatorem była LIL.
Wzięło w nim udział 15 lekarzy z całej Polski, którzy nadesłali 40 prac (poezja – 25 utworów, proza – 15 utworów).
Jury przewodniczyła Katarzyna Jóźwik, nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Pozostali jurorzy to Ewa Dados, redaktorka Polskiego Radia Lublin, Michał Dudziński, członek Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej, Dariusz Hankiewicz, przewodniczący Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej i Małgorzata Żurakowska, redaktorka Polskiego Radia Lublin.
Pierwszą nagrodę w kategorii Proza przyznano doktor Lilianie Machoń z Kawęczynka za utwór„Marzenie czarnej kredki”.
Pierwszą nagrodę w kategorii Wiersz przyznano doktor Marcie Sienkiewicz ze Stalowej Woli za utwór „Krokodyl i dentysta”.
Jury ponadto postanowiło przyznać dwa wyróżnienia w kategorii Wiersz: doktor Renacie Paliga ze Szczecina za utwór „Osiołek” oraz doktorowi
Janowi Stanisławowi Kamyk Kamieńskiemu z Kraśnika za utwór „Bajka o leśnej orkiestrze”.
Wszyscy autorzy 10 grudnia otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
aa
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Informacje: Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz, kom. 606 157 526,
sylamarcinkiewicz@wp.pl, www.facebook.pl
(Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz lub UMB zjazd).
Opłata uczestnika zjazdu 250 zł.
Promocja par małżeńskich – związków partnerskich, za dwie osoby 450 zł.
Wpłaty do dn. 15.07.2017 r. na konto S. Marcinkiewicz-Rybołowicz
PKO BP – 77 1020 1332 0000 1602 0141 7237
koniecznie z dopiskiem „ZJAZD” oraz podaniem nazwiska (kobiety w nawiasie
nazwisko panieńskie).
Noclegi w hotelu 3trio – rezerwacja indywidualna (na hasło 15-lecie studiów
otrzymacie zniżkę).
Impreza w hotelu od godz. 20.00. Chcielibyśmy rozpocząć oficjalnie – AULA
w Pałacu Branickich godz. 12 (obecność obowiązkowa, będą pamiątkowe
zdjęcia).
Koleżanki i Koledzy, nawet jeśli sami nie będziecie uczestniczyć w spotkaniu,
przekażcie proszę tę informację potencjalnie zainteresowanym.
Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz
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ZJAZD ABSOLWENTÓW
AM LUBLIN 1971-1977
Koleżanki i Koledzy!
40 lat minęło… Z tej okazji, z wielką przyjemnością
zapraszamy na kolejny
Jubileuszowy Zjazd Koleżeński dnia 10.06.2017 r.
Zgłaszanie uczestnictwa do 15.05.2017 SMS-em,
telefonicznie a najlepiej na jeden z adresów:
elawroczek@wp.pl, tel. 605 988 766
ggornicka@wp.pl, tel. 605 722 050
Miejscem spotkania będzie hotel ARTIS,
Zamość – Sitaniec.
Koszt uczestnictwa 270 zł/osobę,
rezerwacja noclegu we własnym zakresie,
tel. (84) 677 22 00, recepcja@hoteartis.com
Zapraszamy z osobami towarzyszącymi.
Potwierdzeniem będzie wpłata do 15.05.2017 r.
na konto: 28 1240 2382 1111 0010 1287 4209
(Elżbieta Wroczek-Glijer) z dopiskiem „Zjazd 1977”
i aktualnym adresem e-mailowym,
ponieważ zaproszenia będą wysyłane
TYLKO na te adresy.
Serdecznie zapraszamy! DO ZOBACZENIA!
Organizatorzy
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Biegacz – maratończyk

Nasz szoł powszedni

18 września w Gnieźnie, podczas XXXIX Biegu Lechitów, odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Półmaratonie. Z czasem 1 godzina 26 minut 35 sekund jako trzeci
na mecie znalazł się Bartłomiej Orybkiewicz, chwilę później, w Poznaniu, 9 października odbyły się XV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie i tam zdobył srebrny medal z czasem 2 godziny 56 minut 6 sekund.

Bartłomiej Orybkiewicz w 2011 roku ukończył Lubelski
Uniwersytet Medyczny. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
w Lublinie. Zaczął biegać na studiach, choć wtedy głównie sprinty.
– Regularnie zacząłem biegać dwa lata temu. W tym czasie przebiegłem między innymi 3 maratony (Dębno, Warszawa oraz Poznań), 10 półmaratonów oraz 2 biegi ultra (Bieg
Rzeźnika 82 km oraz Łemkowyna Ultra Trail 70 km). Od
ponad roku współpracuję z trenerem Arturem Kernem (reprezentant Polski, obecny złoty medalista na 3000 m w hali). Od tego czasu usystematyzowałem treningi i zauważyłem znaczny postęp. Trenuję kilka razy w tygodniu, od 60
do 80 km tygodniowo. Trudno to pogodzić z pracą chirurga
oraz dyżurami. Jednak między innymi dzięki cierpliwości
mojej żony Kasi oraz mojemu wrodzonemu uporowi udało
się osiągnąć założone cele. Najbliższe plany to między innymi maraton w Rzymie w 2017 roku.
Moje rekordy życiowe: 5 km – 19,06 min, 10 km –
39,25 min, półmaraton 1 godz 26,03 min, maraton 2 godz
56 minut 06 s.
aa

22 października
Jestem chory, ale nadal, mimo leków, jeszcze myślę. Ta nasza narodowa ksenofobia, czyli niechęć do obcych, podlana
dość często rasistowskim sosem, jakby, niestety, wciąż narastała. Dlatego boję się, że niedługo strach będzie się przyznać,
że się lubi murzynka, kawę po turecku, pierogi ruskie, strogonowa, salceson czarny i włoski, bigos litewski, karpia po żydowsku, rybę po grecku a nawet ser żółty. Zwłaszcza, jeśli to
wszystko podane będzie na szwedzkim stole z francuskimi widelcami. Arabeski ze ścian znikną. O afrodyzjakach w ogóle
nie będzie mowy. Może na jakiś czas zostanie jeszcze barszcz
ukraiński i gulasz węgierski, ale chyba też na krótko. A potem
już będzie po naszemu, narodowo, megalomaniacko odrębnie,
czyli jak zawsze bywało. Ale do wszystkich będziemy mieli
potem jak zawsze pretensje. Aż dziwne, że o siedmiu plagach
egipskich jakby zapomniano! A jak się zdarzą, to co?! No, chyba że nasze te egipskie przebiją! A szanse są! A co, nasze plagi mają być gorsze?!...

24 października
Była ciotka. Podekscytowana, żywsza jakby jakaś i mówi
mi, że interesuje się nami jakiś Rasputin. Wytłumaczyłem cioci, że nie Rasputin tylko Putin i że jeszcze na pewno nieraz się
będzie nami interesował, oby tylko nie za bardzo. Nie za bardzo to ciotkę przekonało, nawet posmutniała jakby bardziej.
Boże, kobita ma już swoje lata a jeszcze Rasputin jej w głowie! Nie wiem – podziwiać, czy z głowy wybić?! W końcu to
rodzina przecież! Ale bezpieczniej chyba jednak podziwiać, bo
wybijanie może być podciągnięte pod przemoc w rodzinie i co
wtedy, zwłaszcza gdy sądy teraz takie wrażliwe?! Odpuściłem
i wybiłem sobie z głowy!

28 października
Sąsiad mi się pochwalił, że jego syn kończy medycynę i chce
się specjalizować w psychiatrii. Powiedziałem, że to bardzo
mądry wybór, bo jak tak dalej pójdzie, to niebawem psychiatra będzie w Polsce LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU, a może nawet LEKARZEM RODZINNYM. Przecież już
teraz zwariować czasami można, a jeszcze nie wiadomo, jak
dalej pójdzie.

29 października

III Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

MIĘDZY FUNKCJĄ A ESTETYKĄ
oraz

IX Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki
i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

STOMATOLOGIA NAUKĄ
INTERDYSCYPLINARNĄ
Kazimierz Dolny nad Wisłą, 11–14 maja 2017
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
pod nr tel. 81 528 79 30
oraz na stronie www.konferencjadentystow.pl.
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Podobno zerwaliśmy kontrakt dotyczący jakichś caracali.
Ale chyba nie wszystkich, bo niektórych nadal w telewizji pokazują. Dobrze, że jeszcze nie na niebie, chociaż podobno nieba chcą nam przychylić. No, oby nie za bardzo z tym przychylaniem, bo znowu nas coś zaleje, albo ktoś! Już trzy razy w historii tak było, więc może z tym przychylaniem niech się nie
wychylają. W końcu do trzech razy sztuka. Ale to nie pewnik.
Zwłaszcza w historii.

30 października
Była zmiana czasu. Szkoda, że nie czasów. Najgorsze, że teraz jeszcze o godzinę później dopiero będziemy wiedzieli, co
kilkanaście godzin wcześniej uchwalono, wprowadzono, narzu-
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10 listopada

cono i nakazano. Ta jedna godzina może mieć, niestety, wielkie znaczenie, zwłaszcza że czas pewnie zostanie jaki jest, nawet po zmianie. Zegarek zawsze można przestawić, czas trudniej. Trudno – takie czasy. Oby do czasu!...

Były wybory prezydenckie w USA. I co, od dzisiaj wszyscy nasi politycy obowiązkowo w trampkach?!...

31 października

15 listopada

Dookoła cymbałów coraz więcej, a ciągle coś nie gra! Chyba jakiś Jankiel by się przydał. On wiedział, w jaki cymbał walnąć, żeby było romantycznie, artystycznie i normalnie, a nie jak
jest! I żeby wreszcie można było czegoś spokojnie, bez nerwów
posłuchać!... Ale jak teraz Żyda słuchać?!... Trochę straszno...
I niepatriotycznie jakby.

Po kolejnym szpitalnym obiedzie (o biedzie nie mówię), pomyślałem, że już mógłbym z pełną odpowiedzialnością napisać
„SZPITALNĄ KSIĄŻKĘ ŻYCZEŃ I WYDALEŃ” dotyczącą
szpitalnego żywienia i jego następstw. Może to co na papierze
szybciej by się dało strawić niż to, co dostajemy na talerzach,
bo podobno papier wszystko przyjmie. Sąsiad powiedział, że
na pewno, a zwłaszcza toaletowy, o ile oczywiście w szpitalu
akurat będzie. Bo czasem bywa, ale rzadko i najczęściej wtedy
go nie ma, gdy rzadko a to przy tym menu u nas często.

3 listopada
Przypadkiem przechodziłem przez Przychodnię Przyszpitalną i Izbę Przyjęć. Jak popatrzyłem na te kolejki czekających pacjentów, uświadomiłem sobie, że jestem świadkiem kolejnego paradoksu obecnych czasów, czyli problemu – „JAK DŁUGO TRZEBA STAĆ, ŻEBY LEŻEĆ?!”. Myślę, że problem niedługo sam zniknie,
bo leżeć będziemy na pewno. I na pewno znacznie krócej będziemy na to czekać. To właściwie
po co stać?...

18 listopada
Podobno Minister Od Zdrowia ma wydać zarządzenie, że w ramach walki z korupcją i łapownictwem lekarzom absolutnie nie będzie można przyjmować żadnych „dowodów wdzięczności” od pacjentów. Żadna flaszka, żadna bombonierka czy sernik nie wchodzą
w rachubę pod groźbą sankcji prokuratorskich i sądowych. No, tylko czekać aż na
drzwiach lekarskich gabinetów zawisną na
wszelki wypadek wywieszki – „DOKTOR
NIE PRZYJMUJE”! No, w końcu doktor
ma mieć powołanie a nie prezenty. Gdybym
był doktorem i ktoś (a tego się nie da wykluczyć) prowokacyjnie zostawiłby mi cichcem
kopertę, to przed sądem powiedziałbym, że
nie wiedziałem co mi zostawiono, bo koperta była mocno pognieciona, do tego bez
kołdry a koperta bez kołdry to nie jest komplet pościelowy i coś takiego nie powinno
być kompletnym dowodem w sprawie. Oczywiście, o ile dowody będą jeszcze w ogóle brane pod uwagę.

5 listopada
W polskiej polityce i tej wewnętrznej, i tej
zagranicznej coraz wyraźniej odczuwa się braki
w wykształceniu aktualnych decydentów, głównie w zakresie chemii, organicznej zwłaszcza.
Na co dzień same kwasy a zasad jakby w ogóle już nie było. I te reakcje, te nowe związki i te nieznane nikomu analizy. Nie chemiczne a komiczne i to tak, że prawie umrzeć można i to nie ze śmiechu, a raczej ze strachu. A tu nadal majsterkowanie przy kolejnych reformach nauczania i szkolnictwa. Majsterkowanie przy reformach, owszem, może być przyjemne, ale chyba nie
w tym przypadku.

8 listopada

5 grudnia

Tak myślę, że te szpitale, przychodnie i poradnie niekoniecznie są potrzebne, gdy zdecydowanie prościej jest leczyć się przez
radio lub telewizję. Przecież co parę minut leci reklama jakiegoś
leku, zawsze skutecznego, znakomicie i szybko działającego, i dającego gwarantowany efekt terapeutyczny. A po nazwie leku tekst
– „PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ DOŁĄCZONĄ
DO OPAKOWANIA, LUB SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM
LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE
STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU”. Po fragmencie – „ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ” aż chciałoby się dodać – „...LUB KIEROWNIKIEM NAJBLIŻSZEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO”, ale to mogłoby być uznane za nielegalną KRYPTOREKLAMĘ, mimo że podaż dzięki medialnym reklamom w tym względzie może wzrastać. Więc biorąc pod uwagę wygodę dla rodziny zażywającego
i uproszczenie finału takiego leczenia, można by to dodać.

Już niedługo Święta. Tradycyjny czas spokoju, radości i składania życzeń. Ale w kręgach naszych nowych wszechmogących elit nadal jednak ten ciągły niepokój, niecierpliwość, nadruchliwość, to kręcenie się wokół tego, co trzeba, te podlizywania, podrygiwania, podpatrywania cichcem, to nerwowe obgryzanie paznokci, albo ostrzenie pazurów, to podgryzanie, gdzie
można i kogo można, oraz to drapanie się! Po szczeblach, ale
i drapanie wszystkiego, co się jeszcze da drapnąć! Aż chciałoby się powiedzieć – „WESOŁY ŚWIĄD”, ale tu do wesołości daleko. Zwłaszcza większości. Więc będąc w większości,
życzmy sobie w większości

PRAWDZIWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT!
I oby wesołych.
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Irosław Szymański
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Sałatka po lekarsku

Odeszli

Dzisiaj rządzą śledzie…

Stanisław Zderkiewicz

Co by nie mówić, o tej porze roku śledź niemal sam pcha się na talerz. A że święta za pasem i karnawał, proponuję śledzika ciut inaczej… po norwesku. Wszak to kraina śledzi, które tam są bez porównania lepsze od naszych
bałtyckich.
O przymiotach śledzi pisać zbyt wiele nie będę, bo tym razem mam dla Was aż 3 przepisy. 100 gramów śledzi dostarcza nam 160–220 kcal. Mimo wysokiej zawartości tłuszczu, nie są one aż tak kaloryczne, jak mogłoby się nam
wydawać. Mamy w śledziach witaminę A, D, E a także znajdziemy w nich witaminy z grupy B, a szczególnie B12.
Ze składników mineralnych przede wszystkim żelazo, ale i jod oraz cynk. Spożywanie śledzi wpływa również na
zwiększenie produkcji serotoniny. No a przede wszystkim te tak cenione obecnie kwasy Omega 3. Dość. Wracajmy
do przepisów. W każdym z nich bazą są śledzie a la matias (matias to nie gatunek śledzia, tylko śledź dziewiczy, przed tarłem,
bez ikry i mlecza. A ponadto a la matias to taki, co może być w occie lub oleju, jest starszy niż 2 lata, może być przygotowywany z użyciem konserwantów i ma białe a nie różowe mięso w odróżnieniu od klasycznych solonych matiasów).
Używałem najłatwiejszych w zakupie śledzi a la matias w oleju. Moi znajomi w Norwegii używają oczywiście i to obowiązkowo od razu śledzi marynowanych. Ja na dwa dni (po osuszeniu z oleju) włożyłem pokrojone na 2-cm paski śledzie (4 płaty)
do litrowych słoików i zalałem zagotowanym octem spirytusowym i winnym białym 1:1 po ok. pół szklanki, dodając uprzednio
kilka ziarenek ziela angielskiego i listek bobkowy oraz 2-3 ziarna jałowca. Trzeba to zrobić na dwa dni przed robieniem śledzi,
a następnie po tym czasie zalewę praktycznie w całości usunąć. Tak przygotowane są delikatniejsze. Do dzieła więc.

Śledzie w sosie curry

1931-2016

Znicze pamięci
Jak co roku, 1 listopada, na grobach lekarzy Lubelskiej
Izby Lekarskiej złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zdjęciu wiceprezes Leszek Buk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 jabłka twarde winne (obrane i posiekane w kostkę)
2 ogórki konserwowe duże (posiekane w kostkę)
1/2 dużej czerwonej cebuli (posiekanej w kostkę)
2 łyżki kaparów
1 łyżeczka przyprawy curry
2 łyżeczki musztardy Dijon
2 łyżki kwaśnej śmietany
4-5 łyżek majonezu
2 łyżeczki posiekanego imbiru
5-6 goździków
1/2 łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu.
Wszystkie składniki wymieszać na końcu dodając śledzie.
Przełożyć do słoika i zostawić do przegryzienia na 3 doby w lodówce.

Śledzie w sosie musztardowym

Śledzie z marynowanymi buraczkami
• 150-200 g marynowanych buraczków pokrojonych w ćwiartki lub buraczków marynowanych w wiórkach
• 1 jabłko twarde winne (obrane i posiekane w kostkę)
• 2 średnie ziemniaki ugotowane w mundurkach, wystudzone
i pokrojone w kostkę
• 1/2 średniej czerwonej cebuli (posiekanej w kostkę)
• 2 konserwowe ogórki (posiekane w kostkę)
• 3-4 łyżki kwaśnej śmietany
• 3 łyżki syropu jabłkowego może być miód
• 5 łyżek gęstego majonezu
• 2 łyżeczki musztardy Dijon
• 3-4 łyżki octu winnego
• 3 łyżki drobnego cukru
• 1/2 łyżeczki czarnego mielonego pieprzu.
Wszystkie składniki wymieszać na końcu dodając śledzie.
Przełożyć do słoika i zostawić do przegryzienia na 3 doby w lodowce.

•
•
•
•
•
•
•

2 czubate łyżki musztardy francuskiej ziarnistej
2 czubate łyżeczki musztardy Dijon
2 łyżki drobnego cukru
4 łyżki octu winnego gronowego
3 łyżki gęstej śmietanki kremówki
2 łyżki kwaśnej śmietany
1 mała cebula drobno posiekana a następnie przed dodaniem
przelana gorącą wodą na sicie
• ½ łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu
• 6-8 łyżek (100 ml) oleju (preferuję oliwę z oliwek)
• 3-4 łyżki posiekanego koperku
• 1 łyżka posiekanego szczypiorku
• 1 łyżka ziaren białej gorczycy.
Wszystkie składniki wymieszać na końcu dodając olej i śledzie. Przełożyć do słoika i zostawić do przegryzienia na 3 doby w lodowce.

Smacznego i… Wesołych Świąt!
Dariusz Hankiewicz

Patron lekarzy – św. Łukasz
Z okazji święta patronalnego w archikatedrze lubelskiej
odprawiona została Msza święta w intencji lekarzy i osób
związanych z zawodami medycznymi.

W swoim długim życiu musiał się zmagać z ogromnymi nieraz przeciwnościami losu. Wojnę spędził w rodzinnym Pińsku w ciągłym lęku przed wywózką na Sybir przez Sowietów jako syna oficera Wojska Polskiego.
Przeciwności losu nie oszczędził Mu okres powojenny.
Ze względu na pochodzenie, poglądy polityczne a także służenie
jako ministrant do mszy maturalnej, nie dostał się bezpośrednio po
maturze na wymarzone studia medyczne. Udało się Mu natomiast
dostać do dwuletniej Szkoły Felczerskiej, po skończeniu której zaczął pracować na zapadłych wioskach wschodniej Lubelszczyzny.
Jednak i tutaj dopadła Go komuna, wcielając do wojska, w którym służył przez 2 lata. Przez cały ten okres nie ustawał w staraniach dostania się na medycynę. Cel swój osiągnął dopiero po 5
zdanych egzaminach wstępnych.
Po studiach Staszek zaczął pracę w Szpitalu Wojskowym w Lublinie, gdzie zdobył specjalizację z ortopedii a następnie, pracując
w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, uzyskał drugi stopień specjalizacji z rehabilitacji, w której to specjalności pracował aż do emerytury, a pracował nawet po przekroczeniu 80. roku życia. Przez
wiele lat był kierownikiem poradni rehabilitacyjnej przy ulicy Kowalskiej, a następnie przy ulicy Hipotecznej w Lublinie.
Był człowiekiem otwartym na ludzi, Jego przeogromny zmysł
humoru zjednywał Mu rzesze współpracowników, przyjaciół i rodzinę. Zdaniem wielu współpracowników, praca z Nim należała do wielkiej przyjemności. Chętnie udzielał światłych rad swoim młodszym kolegom.
Za swoją wieloletnią rzetelną pracę został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
W roku 1960 ożenił się i spędził 56 lat zgodnego pożycia ze
swoją ukochaną żoną Barbarą – cenionym dermatologiem. Doczekał się udanej rodziny: córki, zięcia i dwojga wnuków, którzy
właśnie ukończyli studia.
Odszedł na wieczny dyżur w dniu 17 października 2016 r. po
roku choroby zmuszającej do leżenia.
Będzie Go nam – rodzinie, przyjaciołom i pacjentom bardzo
brakowało.
Brat Edward

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Lek. med.

Marka Podgórskiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

Apel o pomoc

składają
Zarząd oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim

Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wsparcie pieniężne dla naszej Koleżanki

Panu dr.

lek. stom. Doroty Jackowskiej-Samczuk,
zmagającej się z nowotworem złośliwym nerki.
Obecnie znajduje się ona w trudnej sytuacji finansowej, a proponowane leczenie jest bardzo kosztowne.
Dziękujemy za każde wsparcie
nr konta 33116022020000000309453102
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Markowi Sokolukowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY
składa
zespół Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Praca
Lekarze
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Dentyści
• Zatrudnię dwóch stomatologów do pracy w klinice stomatologicznej NZOZ MALA-DENTAL w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim, praca
w ramach NFZ, jak i prywatnie. Gabinety wyposażone w nowoczesny sprzęt, wysokie zarobki
od 5000 tys. zł (40%). Tel. 604 501 647; maladental@autograf.pl
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• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604 275 282.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Zatrudnię/nawiążę współpracę z lekarzem dentystą w Białej Podlaskiej w prywatnym gabinecie stomatologicznym. Bardzo dobre warunki
pracy, nowoczesny sprzęt, możliwość kształcenia. Tel. 796 630 007.
• Zatrudnię asystentkę lub higienistkę w gabinecie stomatologicznym, mile widziane doświadczenie w ortodoncji. CV proszę kierować na adres orto.lublin@gmail.com
• Przychodnia stomatologiczna DoniCor w Brzegu
zatrudni lekarza stomatologa w ramach kontraktu NFZ oraz usług prywatnych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w nowocześnie
wyposażonych gabinetach. Tel. 501 610 577.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Krasnymstawie podejmie współpracę z endodontą. Tel. 662 313 363.
• Praca dla stomatologa ze specjalizacją (NFZ i prywatnie) w Lublinie. Tel. 796 644 246.
• Zatrudnię stomatologa lub stażystę, pacjenci prywatni i NFZ. Tarnogród. Tel. 502 924 444.
• Zatrudnię lekarza dentystę, najlepiej po stażu.
Tel. 502 644 342.
• Zatrudnię lekarza dentystę w nowocześnie wyposażonym gabinecie funkcjonującym od 6 lat. Szeroka baza pacjentów. Praca prywatnie i/lub w ramach NFZ. Mieszkanie. Godziny pracy do uzgodnienia. Potoczek (ok. Janowa Lub.). Tel. 603 880
840 lub 695 350 102.
• Lekarz stomatologii poszukuje pracy w gabinecie na terenie Lublina i okolic. Tel. 508 280 069.
• Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Biłgoraju
nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Kontakt dentica44@gmail.com Tel. 692 476 356 po
19.00.

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego województwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam włoski UNIT STOMATOLOGICZNY Castellini Duo Plus. Rok prod. 2012 (używany dwa
lata). Stan bardzo dobry. Cena 30 tys. Tel. 796
630 007.

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy. VIP medical Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia. Tel. 501
203 088, lub 501 063 325.
• Lekarz, lat 40, poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina, najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 4. roku specjalizacji
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy na
Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w zespole, łatwo przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534
971 771.
• Lekarz od 3 lat ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii, poszukuje pracy na terenie lub w okolicach Lublina. Mam doświadczeniem w pracy
i dyżurowaniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Izbie Przyjęć. Tel. 606833-755.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii, ginekologiipołożnictwa, 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 e-mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach
medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii,
medycyny ratunkowej, lekarza systemu – praca
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i położnictwa i ginekologii. 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.
• Centrum Medyczne Relaksowa w Lublinie zaprasza lekarzy do współpracy. Tel. 602 589 549, abcm.pl
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem internistą, rodzinnym lub pediatrą
do pracy w POZ w ramach umowy z NFZ. Tel.
502 365 615.
• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: anestezjologa, neurologa, chirurga, pulmonologa, radiologa, rehabilitanta, lekarza POZ. Tel. 84 69632-96.
• 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.

• Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
poszukuje pracy w poradni lekarza rodzinnego
lub diabetologicznej na pełny etat (przyjmowanie tylko dorosłych pacjentów) na terenie Lublina i okolic. Tel. 604 475 801, e-mail: drjaga40@
gmail.com
• 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.
• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarzy
do pracy w godzinach dziennych w Izbie Przyjęć.
Tel. 533 326 122.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii, ginekologii-położnictwa, neonatologii (praca w oddziałach szpitalnych), neurologii (konsultacje
w oddziałach szpitalnych), medycyny rodzinnej
lub chorób wewnętrznych lub pediatrii (praca
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie,
w pełnym wymiarze). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. (81) 516-29-26; 605 358 585, albo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: sekretariat.
zoz1@powiat.lublin.pl
• Przychodnia „Bio-Medical” w Lublinie podejmie współpracę z lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Warunki współpracy oraz forma
zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 531 317 766,
603 800 501.
• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul.
1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VITA”
istnieje możliwość tworzenia list aktywnych pacjentów POZ (deklaracji wyboru lekarza) dla lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia,
mieszkanie służbowe. Tel. 82-57-22-300, kom.
513 030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl.
• Nowoczesna przychodnia w Chełmie nawiąże
współpracę z lekarzem rodzinnym, internistą
lub pediatrą do pracy w POZ. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Tel. 514 058 988 lub 509 569 865.
• Zatrudnię lekarza pediatrę lub lekarza medycyny rodzinnej z ukierunkowaniem na pediatrię
do pracy w Poradni POZ w SPZOZ 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 medycyny w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej
w Oddziale Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym. Wymagania: tytuł lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać
w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha
14, 21-100 Lubartów. Tel. 81 855-28-07; lub na email: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
• Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Kompozytorów Polskich 8 zainteresowana jest zatrudnieniem lekarza medycyny pracy.
Tel. 81 740-22-88.

• 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
• Sprzedam mikroskop stomatologiczny (chirurgiczny) CMS CAMSIGHT EXPLORER. Tel. 601 360
343.
• Sprzedam pilnie USG z 3 głowicami – ginekologiczną, kardiologiczną i brzuszną. Cena do negocjacji. Tel. 601 360 343.
• Sprzedam używany pantomograf cyfrowy produkcji firmy Instrumentarium dental Orthopantomograph model OP 200 D bez cefalostatu. Data rozpoczęcia eksploatacji 2009 r. Urządzenie
jest w pełni sprawne, zadbane, posiada paszport techniczny, ważne przeglądy, wykonane
testy specjalistyczne w 2014 r., posiada świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej. Cena: 53 000
zł brutto. Tel. 606 676 822.

• Bełżyce. Pomieszczenia do wynajęcia. Na działalność medyczną np. gabinety lekarskie lub gabinet fizykoterapii (wyposażone w nową aparaturę do podstawowych zabiegów fizykoterapeutycznych i masażu). Tel. 509 974 468.
• Sprzedam aparat USG G-E LOGIC C5 Premium
BT12 z głowicami convex i endowaginalną, rok
prod. 2013 (kupiony styczeń 2014). Bardzo mało używany. Certyfikat serwisowy z czerwca tego roku. Tel. 504 130 270.
• Kupię zdecydowanie przychodnie POZ na terenie województwa lubelskiego. Kontakt, tel. 537
200 202.
• Sprzedam wyposażony gabinet stomatologiczny w centrum Lublina. Tel. 518 029 024.
• Centrum Medyczne Primed oferuje wynajem gabinetów specjalistycznych i konsultacyjno-zabiegowych z dostępem do USG, EKG i spirometru.
W ofercie znajduje się również w pełni wyposażony gabinet ginekologiczny ul. S. Węglarza 16
Lublin www.primed.lublin.pl; zbigniew@primed.
lublin.pl. Tel. 600-850-212
• Do wynajęcia pomieszczenia na gabinety lekarskie lub pracownię fizjoterapeutyczną – ok. 70
mkw., Bełżyce Tel. 509 974 468.

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 grudniu 2016 r. i styczniu 2017 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
MEDICUS 12/2016

Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2009 nr
219, poz. 1708 z późn. zm.) nakłada
na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej
obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
27

Biura w delegaturach

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

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

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