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Nauka na błędach nie boli
Najpotężniejsza niemiecka kasa chorych AOK zarejestrowała w minionym roku 190 tysięcy błędów lekarskich. AOK alarmuje: więcej osób ginie z powodu błędów lekarskich (19 tysięcy
osób) niż w wypadkach drogowych (3.357 osób).
Marek Stankiewicz
str. 2–3

Marihuana pomaga chorym
– Aktualnie rozpoczynamy nowe badanie oceniające skuteczność innego fitokannabinoidu – kannabidivarinu (CBDV), u chorych z padaczką lekooporną w przebiegu stwardnienia guzowatego –
mówi Jacek Gawłowicz,
zastępca ordynatora oddziału neurologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie,
w rozmowie z Anną Augustowską
str. 8–9
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Pszczoły mają charakter
– Są genialnymi architektami – wystarczy popatrzeć na „plastry”, które budują z siatki sklejonych sześciokątów.
W dodatku wiedzą, że jedną ściankę trzeba ustawić lekko pod kątem, aby miód się
nie wylewał –
mówi Michał Kozakowski,
lekarz dentysta, pszczelarz
i zapalony żeglarz,
w rozmawie z Anną Augustowską
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Nauka na błędach nie boli

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowy Zjazd Delegatów LIL odbędzie się w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „ETIUDA” w Lublinie. Tradycyjnie zjazd rozpocznie
uroczystość wręczenia Dyplomu Laur Medyczny a także odznaczenie Medalem LIL. W programie zjazdu m.in. sprawozdanie z działalności ORL; sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za miniony rok, a także sprawozdania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Nie lubimy rozmawiać o błędach i zaniedbaniach lekarskich. Bo to ani powód do dumy, ale też nie asumpt
do dźwigania grzechów i grzeszków całego środowiska.
Iskrzenie pomiędzy lekarzami i pacjentami z roku na rok
przybiera na sile. Dostajemy białej gorączki, kiedy telewizja i gazety z pierwszych stron obwiniają nas wszystkich o zaniedbania jednostek. Najtrudniej, jak zwykle,
przychodzi nam uderzyć się we własne piersi.
Jeszcze niedawno polskie stacje telewizyjne, rządowe
i prywatne, krzyczały z ekranów o zgonie 51-letniego człowieka, który bez pomocy lekarskiej skonał na ulicy niemal
dwa kroki od placówki POZ. Innym razem o skrajnie odwodnionej dziewczynce, która zmarła w wskutek biurokratycznej przepychanki na izbie przyjęć. Już nie nadążam za tymi
rewelacjami. Nie znam szczegółów tych przykrych zdarzeń,
więc ich nie komentuję. Czekam spokojnie i ufnie na skuteczne działania naszych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Tymczasem przyjrzyjmy się, jak z tymi sprawami
radzą sobie nasi koledzy po fachu zza Odry i Nysy.
W Niemczech przeprowadza się rocznie około 19 milionów zabiegów lekarskich. Wg danych z portalu polskich lekarzy w Niemczech – www.doktorzy.de – potwierdzonych
przez dział prasowy Niemieckiej Izby Lekarskiej w Berlinie,
najpotężniejsza niemiecka kasa chorych AOK zarejestrowała
w minionym roku 190 tysięcy błędów lekarskich. AOK alarmuje: więcej osób ginie z powodu błędów lekarskich (19 tysięcy osób) niż w wypadkach drogowych (3.357 osób).

Zarządzanie obsługą błędów
Filozofia wczesnego arbitrażu święci tam nieustannie sukcesy. Po pierwsze, lekarz poświęca wiele uwagi, aby uświadomić pacjentowi różnorodne możliwości terapii. Wcale nie znaczy to, że pyta pacjenta, co ma robić. Ale ten wstępny krok ułatwia stronom późniejszy dialog, kiedy pomiędzy nimi zaiskrzy.
Dopiero w następnym etapie włączają się starsi lekarze i kierownictwo szpitala.
W niemieckich izbach lekarskich, nie ma pionu sądownictwa zawodowego, które wymierza kary. Niemcy, w przeciwieństwie do Polaków, twierdzą, że od tego są sądy powszechne. Ale
ich izbowe komisje orzekające (Gutachterkommissionen) i zespoły rozjemcze (Schlichtungsstellen) dążą do daleko idących

Przyszłość jeszcze nas zaboli

Bez zamiatania pod dywan

Dziennikarze Medyczni Roku 2016
Marek Stankiewicz zdobył I nagrodę i tytuł Dziennikarza Medycznego roku 2016 w kategorii publicystyka prasowa.
Po raz ósmy Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” uhonorowało najlepszych dziennikarzy, którzy na co dzień podejmują trud pracy z tematyką zdrowotną. Laureaci wyróżnili się,
na przestrzeni 12 miesięcy 2016 r., kreatywnością oraz umiejętnością przekazywania swoim czytelnikom, słuchaczom i widzom nawet najtrudniejszych tematów medycznych. Wręczenie
nagród odbyło się 20 stycznia br., podczas dorocznej konferencji noworocznej dla dziennikarzy zgromadzonych wokół Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”.

Obrady ORL – luty 2017
Komisje problemowe ORL przedstawiły plany swoich prac
na I kwartał 2017 roku. Ogłoszono aktualny podział na rejony
wyborcze członków LIL. Powołano też komisję bioetyczną na
lata 2017–2019. Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Jacek Barański przedstawił informację ze spotkania prezesa NRL
Macieja Hamankiewicza i wiceprezesa NRL Leszka Dudzińskiego z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, które było poświęcone sprawom stomatologii.
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Wśród przyczyn najczęściej wymienia się infekcje, mylne zastosowanie leków lub pozostawienie materiałów w polu operacyjnym oraz brak poprawy po protezowaniu bioder i kolan, a także nieudanych repozycji złamań podudzia
i przedramienia. Trzy czwarte spornych przypadków wystąpiło w szpitalu, reszta w praktykach kasowych (niedergelassene Praxen), czyli coś w rodzaju naszych POZ-ów.
Czy w przypadku podejrzenia błędu lekarskiego pacjent
jest osamotniony? Powszechną praktyką od co najmniej 40
lat jest każdorazowo próba polubownego załatwienia sprawy
już na poziomie szpitala, gdzie miało miejsce nieszczęśliwe
zdarzenie. Zamiatanie pod dywan, zaprzeczanie wszystkiemu, przeinaczanie faktów i majstrowanie przy dokumentacji, nie wchodzi w rachubę. Pacjentowi wręcz umożliwia się
złożenie skargi w specjalnej komórce organizacyjnej szpitala tzw. Behandlungsfehler-Management (zarządzanie obsługą błędów). Można również poprosić kasę chorych o wyznaczenie rzeczoznawcy, który nieodpłatnie przyjrzy się
sprawie. Co więcej, ministerstwo zdrowia udostępnia swoim mieszkańcom ogólnokrajowe poradnictwo pod bezpłatnym numerem 0800-0117722. Szukanie pomocy i otuchy
w bulwarowej prasie jest niepopularne i tylko utrudnia pacjentowi ewentualne zadośćuczynienie.
Lekarze, we własnym interesie, nie wahają się skierować pacjenta do bardziej doświadczonych kolegów, zwłaszcza gdy leczenie przysłowiowo „nie idzie” lub gdy pacjent
w lekarzu widziałby bardziej maga i cudotwórcę niż wiernego ucznia Hipokratesa. Rywalizacja zawodowa lekarzy
jest zjawiskiem normalnym, ale czasami przybiera postać
karykatury, trudnej do zaakceptowania przez pacjentów i ich
samych. Pacjent nie jest tam pępkiem świata, ale również
nikt nim nie pomiata, jak bezrozumnym konsumentem jedynie słusznej terapii.
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na pacjencie. Zatem, musi udowodnić, że
szkoda wynikła z naruszenia obowiązków
i błędu. Ale już naruszenia zasad leczenia
nie traktuje się w kategoriach przyczynowości. Nie można stawiać lekarzowi zarzutu, że mógł zastosować inne postępowanie. Okres przedawnienia postępowań wynosi zazwyczaj trzy lata. Rozżalony pacjent
może posiłkować się firmą ubezpieczeniową, która służy mu poradą prawną. Chociaż
bez przesady. Ubezpieczyciele, zabezpieczeni gąszczem przypisów zapisanych drobnym drukiem w umowach z pacjentami, wcale nie muszą pomagać w ściganiu roszczeń o odszkodowanie, czy nawet skromne zadośćuczynienie.
Często, na otarcie łez, wydają pacjentowi opinię na temat traktowania procedur medycznych, opłacanych przez firmę. A dalej, szukaj wiatru w polu – oto ich pozdrowienie dla rozczarowanych klientów.

pozasądowych rozstrzygnięć. Można tylko pozazdrościć kompetencji i skuteczności. Procesy te nie kosztują pacjenta ani centa. Niezadowolonym pozostają kosztowne kancelarie adwokackie. Ale tylko co czwarty pacjent korzysta z tej drogi, szukając
satysfakcji z domniemanych nieprawidłowości.
Nikt nad Łabą i Renem nie domaga się od regionalnej izby
lekarskiej, aby rozprawiła się „z potworami w białych kitlach”,
do czego często wzywają nasze rodzime gazety. Odszkodowanie
można uzyskać tylko wtedy, gdy pacjent w wyniku niepowodzenia doznał uszczerbku na zdrowiu. Ale ciężar dowodu spoczywa

Regres w służbie zdrowia nie jest jakimś polskim patentem.
Sytuacja w niemieckiej służbie zdrowie pogarsza się. W tej chwili praktykuje tam 357 tysięcy lekarzy. Pomimo to, szacuje się,
że do 2020 roku co czwarty lekarz zechce zrezygnować z praktyki. Wg Monitora Lekarskiego, aż 58 procent z nich nie znalazło do tej pory następcy. Brak lekarzy dotknie przede wszystkim wiejskie regiony Niemiec. Co czwarty lekarz w Niemczech
jest już po sześćdziesiątce. W tej grupie wiekowej zaledwie 39
procent nie musi się martwić o następcę, który przejmie praktykę. Reszta wciąż nie może znaleźć kupca na swój gabinet. Nic
dziwnego, że aż trzy czwarte lekarzy uważa, że przestał być
on formą zabezpieczenia na starość. Większość lekarzy, którzy
przejdą na emeryturę, wciąż, mimo zachęt do lekarskiej młodzieży w Polsce, nie może znaleźć następcy.
Marek Stankiewicz
Żródła: Bundesministerium für Gesundheit/
Bundesärztekammer/Medizinischer Dienst der
Krankenkassen/Aktionsbündnis Patientensicherheit

Komunikat
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL

Wybory do izb lekarskich
7 lutego obradowała Okręgowa Komisja Wyborcza w związku z upływem terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego.
Do LIL wpłynęły cztery wnioski grup
lekarzy i/lub lekarzy dentystów. Jeden
z wniosków nie spełniał kryteriów zakreślonych w regulaminie wyborów. Komisja Wyborcza rekomendowała Okręgowej Radzie
Lekarskiej LIL zmianę poprzedniej uchwały
o utworzeniu rejonów wyborczych i wpisanie na tę listę dodatkowo trzech rejonów
tzw. wnioskowych.

Przepisy szczegółowo określają procedurę wyborczą. Załącznik do wniosku
o utworzenie rejonu wyborczego jasno
określa dane lekarza, jakie muszą się tam
znaleźć. W następnym etapie wyborów
OKW przypisze do rejonów nazwiska lekarzy, podejmując kolejną uchwałę w tym
zakresie.
Wszyscy lekarze, członkowie LIL, otrzymają informację, w jakim rejonie wyborczym będą głosować. Listy zostaną wysłane
na adres lekarza, który znajduje się w ewidencji LIL. Jeżeli więc lekarz nie aktualizował
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swoich danych, co do miejsca zamieszkania to otrzyma list na „stary” adres. Jeżeli
lekarz nie aktualizował danych co do miejsca pracy, może okazać się, że znajduje się
w rejonie wyborczym w innym miejscu niż
obecnie pracuje. Jednak aby to zmienić będzie mógł przenieść się do wybranego rejonu wyborczego w wyznaczonym terminie, o czym poinformuję w kolejnym wydaniu „MEDICUSA”.
Maria Dura
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
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Szlachetne praktykowanie medycyny

Laur Medyczny

Krzysztof J. Kalita – lekarz – społecznik
Laureat to lekarz
z 42-letnim stażem pracy
zawodowej, który przez
wszystkie lata niezwykle zaangażowanej pracy w janowskim szpitalu
dał się poznać jako świetny lekarz, organizator, sumienny pracownik, życzliwy kolega, a także społecznik.
Po uzyskaniu dyplomu lekarza w Akademii
Medycznej w Lublinie
w 1974 r. rozpoczął pracę
w Szpitalu Powiatowym
w Janowie Lubelskim. Kolejne lata pracy to nie tylko tak cenione przez pacjentów leczenie i opieka po zabiegach
operacyjnych, ale także stałe pogłębianie już posiadanej wiedzy, co wyraziło się uzyskaniem specjalizacji drugiego
stopnia z chirurgii i ortopedii oraz z medycyny społecznej.
Jego wiedza została doceniona przez
przełożonych i w 1978 r. został zastępcą
ordynatora chirurgii, a od 18 października 1989 r. ordynatorem oddziału ortopedii i traumatologii, który stworzył od
podstaw. Za jego ordynatury na oddziale zostały wprowadzone nowe techniki
operacyjne: protezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego, leczone były różne urazy, w tym przeprowadzono udaną

operację replantacji ręki z częścią przedramienia oraz operacje
przetok tętniczo-żylnych do dializ pozaustrojowych. Był organizatorem licznych
zjazdów PTO i TR dla
województw lubelskiego i podkarpackiego. Na jego oddziale
wyspecjalizowało się
11 lekarzy ortopedów,
a nadal kształcą się lekarze rezydenci. Na
stanowisku ordynatora
pracował do przejścia
na emeryturę w lipcu
2016 r., ale nadal dzieli
się swoją wiedzą z pacjentami i kolegami
w niepełnym wymiarze godzin.
Oddzielnym etapem jego pracy zawodowej był okres, kiedy pełnił funkcję dyrektora szpitala – od 1981 r. do 1989 r.
W tym czasie, dzięki jego staraniom został otworzony nowy szpital w Janowie
Lubelskim przy ul. J. Zamoyskiego. Podczas pełnienia funkcji dyrektora został
utworzony w szpitalu ośrodek dializ pozaustrojowych, oddział ortopedii i traumatologii oraz pododdział ortopedii dziecięcej z ośrodkiem hipoterapii. Powstały
również tak potrzebne warsztaty ortopedyczne, pracownia produkcji płynów infuzyjnych oraz laboratorium diagnostyki

Lekarze na medal

Cytat miesiąca

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej
Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest
przyznawany głównie lekarzom, a także
osobom spoza społeczności lekarskiej,
działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra
stanu lekarskiego.
Jest szczególnym
wyrazem uznania za zasługi
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prątka gruźlicy. Jako dyrektor szpitala powołał do życia
Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i współtworzył żłobek. W maju 1985 r. był
organizatorem w Janowie Lubelskim Międzynarodowego
Sympozjum Medycyny Sportowej przy licznym udziale lekarzy z Polski oraz z zagranicy – m. in. z Japonii, Turcji,
Bułgarii.
Doktor Kalita przez swoje
koleżanki i kolegów był wybierany na delegata na okręgowe zjazdy
lekarzy. W pięknym zawodzie lekarza ma
rodzinnych następców: syn – Michał – jest
lekarzem specjalistą ortopedii i traumatologii, córka – Maria Borowska i synowa –
Joanna są lekarkami dentystkami.
Krzysztof Kalita jest wielkim miłośnikiem muzyki, gra na saksofonie i akordeonie, opiekuje się szkolną orkiestrą
w Wierzchowiskach, a w majowe poranki od wielu lat gra na organach pieśni maryjne w kościele w Janowie Lubelskim.
Laureat to nie tylko lubiany i ceniony kolega, ale także urodzony gawędziarz. Jako
popularyzator wiedzy medycznej spotyka
się z młodzieżą w szkołach, zachęcając ją
do oddawania krwi, opowiada o pięknym
zawodzie lekarza, a także prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium Medycznego
w Janowie Lubelskim.
Jerzy Jakubowicz

w dziedzinie kształtowania wzorców
osobowych i postaw moralnych. Odznaczenie jest przyznawane od 2001 roku.
W czasie dorocznego okręgowego
zjazdu Medale LIL otrzymają:
Barbara Hasiec – ordynator oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
Jana Bożego w Lublinie
Maria Dura – specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii ze Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
Czesław Sudewicz – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
aa
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Jestem pierwszym ministrem,
który wprowadził zasadę, że każdy
pacjent, którego lekarz wnioskuje
o sprowadzanie preparatów marihuany,
otrzyma je za darmo.

Złota zasada
Podstawą właściwego rozpoznania jest
dokładnie zebrany wywiad oraz badanie
fizykalne. To złota zasada wpajana nam
od studiów. Podobnie jak kolejna, mówiąca, że badania laboratoryjne i obrazowe
są jedynie dodatkiem do całości. Dobry
wzrok, słuch, węch oraz wyczulony dotyk są w stanie przybliżyć nas do rozwikłania zagadki, jaką stanowi choroba naszego pacjenta. Podobnie jak umiejętnie
przeprowadzony wywiad i nasza intuicja,
które skutecznie mogą przyspieszyć postawienie właściwego rozpoznania, a tym
samym uratować zdrowie i życie naszym
pacjentom. Tymczasem współczesna medycyna coraz bardziej ufa wynikom na papierze i na nich niekiedy nazbyt pochopnie opiera swoje diagnozy. Odchodzenie
od dokładnie zebranego wywiadu i badania fizykalnego pacjenta w dużej mierze wynika z braku czasu, często spowodowanego nadmiarem pracy i biurokratycznymi obowiązkami, których co roku
dokłada się lekarzom. Z lekarza zrobiono
„medyka-urzędnika”, który z obawy o finansowe kary woli dokładnie sprawdzić
stopień refundacji leków, niż poświęcić
ten czas na zbadanie chorego.

Potrzeba reedukacji
i doświadczenia
amerykańskie
W Polsce poza częścią lekarzy i niektórymi niezadowolonymi z efektów leczenia
pacjentami, nikt nie dostrzega problemu.
W innych krajach zauważono go już jakiś
czas temu. Aby mu przeciwdziałać, niektóre uczelnie medyczne stworzyły specjalne programy, mające na celu reedukację w zakresie właściwego badania chorych. Przesłaniem tych programów jest

założenie, że dobrze przeprowadzone badanie fizykalne oraz rozmowa z chorym
mogą zwiększyć dokładność diagnostyczną, jak również ograniczyć wykonywanie
kosztownych badań. Poprawiają również
relacje lekarz – pacjent.
Pod artykułem o wymownym tytule
„The Physical Exam vs Diagnostic Tests”, który ukazał się w USA, pojawiło
się wiele komentarzy potwierdzających
w rzeczywistości wiodącą rolę dokładnego badania i wywiadu z chorym. Amerykańscy lekarze niemal bez wyjątku podkreślają, że podstawą ich pracy z pacjentem, pomimo szerokiej dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych, jest
wywiad i badanie lekarskie. Zaś wszelka
dodatkowa diagnostyka znajduje się na
drugim miejscu. Choć niezaprzeczalnie
stanowi ona cenne uzupełnienie całości
procesu leczniczego.

Ostrożność jak
najbardziej zalecana
Mój były szef, obecnie emerytowany
profesor, nie do końca ufał wynikom badań hormonalnych pochodzących z jednej z większych polskich „sieciówek”.
W szpitalu wśród lekarzy krążyły nawet
anegdoty, według których o wyniku posiewu krwi miał decydować rzut monetą.
Orzeł oznaczał paciorkowca, zaś reszka
gronkowca. Zresztą, jak przyznał w rozmowie z jednym z medycznych portali
prof. Bogdan Solnica, konsultant krajowy
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej –
w egzekwowaniu jakości badań zatrzymaliśmy się jakby w pół kroku. Regulacje
prawne narzucają laboratoriom obowiązek prowadzenia skrupulatnej kontroli jakości badań, ale nie ma rozwiązania dotyczącego tego, co robić, gdy jakość badań
wykonywanych w danym laboratorium

nie jest zadowalająca. Potwierdził też, że
w chwili obecnej nie
ma odpowiednich narzędzi prawnych, by
wstrzymać wykonywanie badań w takich laboratoriach. Również
i z tego względu bardziej powinniśmy opierać się na dokładnie zebranym wywiadzie i szczegółowym badaniu chorego. Zgłoszenie się pacjenta
z wykonanym USG brzucha, w którym
nie stwierdzono zmian, nie zwalnia nas
z badania fizykalnego. Wielu z nas zapewne pamięta historię czterdziestokilkuletniej pacjentki, która zgłosiła się do
jednego z lubelskich szpitali z powodu
niewielkiego bólu oraz powiększania się
obwodu brzucha. Lekarz dyżurny zamiast
dokładnie zebrać wywiad i zbadać kobietę, podejrzewając przyczynę nowotworową w postaci guza jamy brzusznej zlecił
jej pilne CT. W badaniu okazało się, że
pacjentka była w ciąży, co zupełnie podważyło zasadność wykonania badania.
Czemu zatem, gdy nie jesteśmy pewni,
zamiast dokładnie porozmawiać z chorymi i zbadać ich, wolimy zlecać kolejne badania? Bo tak jest prościej, szybciej, a może wygodniej? A może unikamy interakcji z chorymi? Warto przypomnieć tu sobie słowa Hipokratesa, który
mówił, że „ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza”.
Jednak bez interakcji z pacjentem –
rozmowy i bezpośredniego badania, obdzieramy medycynę z jej szlachetności.
Sprawmy zatem, aby medycyna stała się
znowu dla nas sztuką. Wszystko jest przecież w naszych rękach.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

Terminy kursów medycznych

organizowanych przez Lubelską Izbę Lekarską
w okresie od 4.03.2017 r. do 20.05.2017 r.

23 stycznia 2017
– Sygnały Dnia
Radiowej Jedynki

Jeszcze we
wrześniu ubiegłego
roku twierdził,
że marihuana to
tylko narkotyk
i nie może być
udostępniana
wszystkim na
zasadach takich,
jak witamina C.

MARZEC
• 4.03.2017 r., Lublin – Papierowa i elektroniczna dokumentacja
medyczna – podstawowe zasady prowadzenia, przechowywania
i udostępniania. Tajemnica lekarska 2016.
• 18.03.2017 r., Lublin – Właściwe zarządzanie stresem i energią
osobistą jako główne sposoby zapobiegania przemęczeniu, wyczerpaniu
i wypaleniu zawodowemu w pracy lekarza.
• 25.03.2017 r., Lublin – Gdy pacjent zażąda odszkodowania.
Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej.
KWIECIEŃ
• 8.04.2017 r., Chełm – Gdy pacjent zażąda odszkodowania.
Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej.
• 22.04.2017 r., Biała Podlaska – Papierowa i elektroniczna
dokumentacja medyczna – podstawowe zasady prowadzenia,
przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska 2016.

• 22.04.2017 r., Lublin – Właściwe zarządzanie stresem i energią
osobistą jako główne sposoby zapobiegania przemęczeniu, wyczerpaniu
i wypaleniu zawodowemu w pracy lekarza.
MAJ
• 13.05.2017 r., Lublin – Właściwe zarządzanie stresem i energią
osobistą jako główne sposoby zapobiegania przemęczeniu, wyczerpaniu
i wypaleniu zawodowemu w pracy lekarza.
• 13.05.2017 r., Biała Podlaska – Zasady odpowiedzialności karnej
lekarza – rola zespołów do spraw błędów medycznych powołanych
przy prokuratorach.
• 20.05.2017 r., Biała Podlaska – 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

MEDICUS 3/2017

5

Stawiam na edukację

Z obrad ORL – styczeń 2017 r.
Obrady Okręgowej Rady
Lekarskiej w dniu 11 stycznia
2017 r. prowadził Leszek Buk,
wiceprezes LIL.
Informacje z działalności delegatur przekazali ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska –
wręczono świąteczną paczkę (na
kwotę 1000 zł) dzieciom z Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Wychowankowie w podziękowaniu wykonali koncert kolęd.
38 osób wzięło udział w spotkaniu noworocznym lekarzy seniorów, które odbyło się w restauracji „Rota” w Białej Podlaskiej. W dniu 3 stycznia
2017 r. odeszła na wieczny dyżur dr Jolanta Wałecka, specjalista ortopeda-traumatolog z WSzS w Białej Podlaskiej.
Delegatura Chełm – 18 grudnia
2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów w Krasnymstawie,
w którym uczestniczyło 40 osób. W ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać

zimę” przekazano 25 wychowankom
Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku
i Rodzinie środki finansowe na bieżnię
elektryczną (989 zł). W dniu 10 stycznia
2017 r. odbyło się posiedzenie członków
Delegatury Chełmskiej poświęcone opracowaniu propozycji preliminarza budżetowego na 2017 r.
Delegatura Lublin – powołano zespół
NRL do prac nad zmianą Kodeksu etyki

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.
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
6

uzyskać telefonując w Lublinie na numery: 81 53-10-509, 81 53-10-684, a także na
telefony w delegaturach: Biała Podlaska
83 344-93-06, Chełm 82 56-22-242, Zamość
84 67-76-423.
Obecnie przewiduje się, że nawet po
wprowadzeniu recept elektronicznych,
recepty „pro auctore” i „pro familiae” wystawiane będą tylko na receptach papierowych.
Wnioski, uprawniające do wystawiania
recept na leki refundowane, można składać w ww. placówkach NFZ: poniedziałek
– piątek, godz. 8.00-16.00. Można przewidzieć, że im bliżej końca wyznaczonego terminu, tym kolejki do składania wniosków
będą coraz dłuższe.
Jerzy Jakubowicz
MEDICUS 3/2017

lekarskiej, a w jego skład została wybrana prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, członkini Prezydium ORL w Lublinie. Krajowy
Zjazd Lekarzy Delegatów odbędzie się 24-25 maja 2017 r. Rzeczywisty koszt programu informatycznego dla Rejestru Lekarzy
i Lekarzy Dentystów LIL, będzie
niższy niż poprzednio planowano. Na konwencie prezesi Okręgowych Izb Lekarskich odrzucili pomysł utworzenia instytucji
biegłych sądowych przy izbach
lekarskich. Na prośbę sekretarza NRL Marka Jodłowskiego, wskazano kandydata na konsultanta krajowego
w dziedzinie stomatologii zachowawczej
z endodoncją w osobie doc. dr hab. Barbary Tymczyny.
Informacje z działalności komisji problemowych ORL przekazali ich przewodniczący:
Komisja ds. Seniorów – 15 grudnia
2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe,
w którym uczestniczyło około 15 osób.
Dzień później odbyło się spotkanie lekarzy seniorów w NRL, w którym uczestniczyła dr Modzelewska-Ekiert.
Komisja Kultury – 4 lutego 2017 r.
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Ewa Hartwig – czarno-białe i w kolorze”. Ewa Hartwig, lekarz dentysta –
jest córką znanego fotografika Edwarda Hartwiga.
Komisja Sportu i Rekreacji – komisja będzie współuczestniczyła w organizacji 5 imprez ogólnopolskich, w tym
m.in. w szachach, zawodach golfowych,
VI Mistrzostwach Szosowych Kolarzy, w zawodach strzeleckich o Złotego Eskulapa.
Komisja Kształcenia Zawodowego –
ustalono tematy kursów szkoleniowych
i daty ich realizacji w I kwartale 2017 r.
W 2016 r. wpłynęło 88 wniosków o dofinansowanie udziału lekarzy w formach
doskonalenia zawodowego, prowadzonego przez towarzystwa naukowe.
Komisja Wykonywania Zawodu –
zarządzeniem prezesa ORL skreślono 43
lekarzy z listy członków Lubelskiej Izby
Lekarskiej, w tym 26 lekarzy z powodu
śmierci lekarza. Wydano 6 zaświadczeń
potwierdzających kwalifikacje formalne
do pracy w krajach UE.
ORL podjęła uchwałę o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania czynności członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Zespołu
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Uzasadnienie nowej
uchwały referował prezes Okręgowego
Sądu dr Paweł Trubecki.
(jj)

z Agnieszką Krawczyńską,
wojewódzkim konsultantem
ds. pielęgniarstwa diabetologicznego,
rozmawia Anna Augustowska
• Chorych z cukrzycą wciąż przybywa. Co
jest najtrudniejsze w opiece nad nimi?
– Lubelszczyzna znajduje się w niechlubnej
czołówce województw, w których jest najwięcej chorych na cukrzycę – choruje co dziesiąty mieszkaniec naszego województwa. Z jednej strony świadczy to o tym, że mieszkańcy
prowadzą zły tryb życia, mają fatalne nawyki
żywieniowe, brak aktywności ruchowej itd.,
ale to także dowód na to, że w naszym regionie mamy dużo specjalistów w dziedzinie diabetologii, dużo poradni i dużą dostępność do
fachowej pomocy, dlatego wykrywalność cukrzycy jest u nas tak wysoka. Co ważne – to
wykrywalność na wczesnym etapie choroby,
kiedy nie ma jeszcze dramatycznych powikłań.
Największa trudność polega na tym, że każdy pacjent musi nauczyć się, że efekt leczenia
w zasadzie całkowicie zależy od niego. A to z kolei wymaga w zasadzie stałego uczenia się, obserwowania swojego organizmu, edukacji diabetologicznej, która musi towarzyszyć pacjentowi przez cały czas. Wciąż wchodzą na
rynek nowe insuliny, nowy sprzęt do iniekcji, glukometry, nowe metody leczenia. Trzeba być stale na bieżąco.
• Lekarze nie mają czasu wyjaśniać tego chorym?
– Nie mają, nawet gdyby bardzo chcieli. To rola pielęgniarek. Od 2011 roku działają edukatorzy ds. diabetologii (są w każdym szpitalu i w każdej poradni, w której leczy się cukrzyków); od 2 lat mamy też konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa diabetologicznego, a od bardzo niedawna prowadzone
są starania, aby każde województwo miało też swego konsultanta w tej dziedzinie. W tym momencie jest nas tylko osiem. Ja odebrałam swoją nominację w połowie stycznia.
• Co to zmieni w obecnym systemie opieki nad chorymi?
– W dłuższej perspektywie chcemy wypracować wspólne standardy postępowania z chorymi diabetologicznie. Tak, aby w całym kraju, gdziekolwiek
ten chory się znajdzie, obowiązywały te same procedury i zasady postępowania. To bardzo ważne, bo chorzy na cukrzycę są już na każdym oddziale
szpitalnym. I muszą umieć się nimi opiekować lekarze i pielęgniarki nie tylko z oddziałów diabetologicznych, ale też np. z dermatologii, kardiologii czy
laryngologii itd. Chcemy, aby w całej Polsce, na każdym oddziale stosowano
te same procedury postępowania. To teraz główny cel naszej pracy.
• Czyli edukacja?
– Zdecydowanie tak. Ja zaczynam od zorganizowania konferencji szkoleniowych. Na początku dla pielęgniarek szpitala klinicznego przy ul. Staszica w Lublinie – bo to mój macierzysty szpital (pracuje tu aż pół tysiąca
pielęgniarek) i dla edukatorów diabetologicznych naszego województwa. Ta
pierwsza będzie poświęcona zintegrowanej opiece nad chorymi z cukrzycą.
Chcemy budować wspólny front, czyli obok lekarza diabetologa do skutecznej pomocy jest potrzebna osoba będąca edukatorem ds. diabetologii, psycholog, dietetyk, a jeśli dojdzie do powikłań to także lekarz ortopeda, chirurg naczyniowiec, okulista i rehabilitant. Kolejne konferencje – chcemy, aby takie
spotkania odbywały się raz na kwartał – będą poświecone problemom późnych powikłań (m.in. zorganizujemy warsztaty z pielęgnacji stopy cukrzycowej); cukrzycy dzieci i młodych osób a także roli lekarzy POZ w wykrywaniu, ale też w profilaktyce przeciwcukrzycowej.
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Szkoda gadać
Dobra zmiana ma dla nas
kolejną dobrą nowinę. Pielęgniarki już wystawiają recepty, ratownicy medyczni szykują się do wystawiania kart
zgonu. Tylko patrzeć jak na
salowe gruchną jakieś unikatowe kompetencje. Marek Tombarkiewicz, anestezjolog, świeżo upieczony wiceminister zdrowia, przekonuje, że prawo stwierdzania zgonu
uzyskają odpowiednio wyedukowani ratownicy.
Swoje kompetencje będą musieli potwierdzić dyplomem licencjackim i zdaniem egzaminu państwowego w Centrum Egzaminów Medycznych.
Pierwsi pionierzy wyruszą na spotkanie śmierci
na przełomie 2021/2022 roku.

Ratownik
stwierdzi zgon
Dyskusja, kto będzie stwierdzał zgon pacjenta po wejściu w życie nowelizacji, trwa od dawna. Tymczasem stan lekarski systematycznie się
kurczy i starzeje. Młodzi lekarze nie rwą się do
łatania dziur w systemie, a starszym z wolna brakuje zdrowia, by sprostać wszystkim zachciankom ambitnych reformatorów. Nie wspominając o entuzjazmie. Projekt Ministerstwa Zdrowia
zakłada, że w karetkach ambulansach będą jeździć wyłącznie zespoły złożone z ratowników
medycznych. Podobno wykształcenie lekarza
jest zbyt kosztowne, aby po studiach wsadzić
go do karetki. Ale już na szpitalnych oddziałach
ratunkowych, gdzie o wpół do czwartej nad ranem zgłasza się pacjent ze swędzeniem pleców,
dyplom lekarski jest w sam raz.
Dotychczas o zgonie i jego przyczynie orzeka lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.
Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny mają nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez
lekarza lub, w razie jego braku, przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego
starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. A ileż to razy w sukurs nieboszczykowi i jego zrozpaczonej rodzinie przychodzi nocna i świąteczna opieka zdrowotna, która
wyręcza uprzywilejowaną dziś kastę medyków.
I znowu wszystko sprowadza się do tego, żeby
komuś nie zapłacić za usługę. Albo nie płacić
dwa razy komuś, kto już za to skasował.
Stwierdzenie zgonu to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych rozpoznań, niejednokrotnie stanowiące trudność nawet dla lekarzy.
Zatrzymanie akcji serca i przerwanie reanimacji tylko przez ratownika wydaje się korzystne
z punktu widzenia sprawności systemu, ale nie
życzyłbym nikomu, by jego śmierć rozpoznano
tak łatwo. Na całym świecie to przywilej lekarza.
Ale z nim przyjdzie niedługo nam się rozstać.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org
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Marihuana pomaga chorym
z Jackiem Gawłowiczem,
zastępcą ordynatora oddziału neurologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Państwa ośrodek od kilku lat uczestniczy w badaniach nad padaczką lekooporną przy użyciu preparatów konopi.
Czego one dotyczą?
– Od dwóch lat uczestniczymy w badaniu oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo kannabidiolu w leczeniu
chorych na padaczkę lekooporną. Badany przez nas preparat epidiolex w ponad
98 proc. zawiera naturalny kannabidiol.
W badaniu uczestniczą chorzy z ciężkimi postaciami padaczki: Zespołem Dravet – czyli ciężką miokloniczną padaczką okresu niemowlęcego i Zespołem Lennoxa-Gastauta. Oba zespoły padaczkowe
charakteryzują się różnorodnością napadów padaczkowych i lekoopornym przebiegiem ze słabą reakcją na standardową
terapię. W tej grupie chorych częściej

niż u inni chorych z padaczką występuje
nagły nieoczekiwany zgon – SUDEP.
• A jak wyglądają efekty terapii w lubelskim ośrodku?
– Mamy pod opieką ośmiu chorych
z różnych regionów Polski z padaczką
o ciężkim przebiegu – Zespołem Lennox-Gastauta.
Nasze obserwacje są
podobne do wyników
przedstawionych badań
klinicznych, w których
uczestniczyliśmy. Lek
jest dobrze tolerowany,
nie występują poważne
efekty uboczne. Aktualnie rozpoczynamy nowe
badanie oceniające skuteczność innego fitokannabinoidu – kannabidivarinu (CBDV), u chorych
z padaczką lekooporną
w przebiegu stwardnienia guzowatego.
• Jakie są wyniki badań klinicznych
prowadzonych na świecie?
– W 2016 roku przedstawiono wyniki
trzech badań klinicznych, oceniających
skuteczność i bezpieczeństwo epidiolexu w ciężkich padaczkach lekoopornych.
W pierwszym badaniu uczestniczyło 120
chorych z Zespołem Dravet. W grupie
chorych przyjmujących lek częstość napadów zmniejszyła się o 39 proc., zaś w grupie placebo o 13 proc., czyli w sposób

• Co to właściwie jest „medyczna marihuana” i jak działa na ludzki organizm?
– Są to substancje uzyskane z kwiatostanów żeńskich konopi, zawierające różne ilości środków psychoaktywnych. Konopie są jednorocznymi roślinami, znanymi od tysiącleci. Zawierają ponad 700 różnych składników chemicznych – kannabinoidy, kwasy tłuszczowe i terpenoidy. Kannabinoidy, których około 100 wyizolowano z konopi, są przedmiotem intensywnych badań. Za działanie psychoaktywne odpowiada
głównie tetrahydrokannabinol (THC). W związku z obecnością wielu odmian konopi, które zawierają różne proporcje kannabinoidów, pojęcie marihuany medycznej
jest pojęciem bardzo szerokim.
Fitokannabinoidy – kannabinoidy pozyskiwane z konopi poprzez receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 wpływają na funkcje układu endokanabinoidowego. Układ ten
bierze udział w wielu ważnych procesach życiowych jak: uczenie się, pamięć, sen,
przyjmowanie pokarmów. Część fitokannabinoidów jak kannabidiol (CBD) badany
obecnie jako potencjalny lek przeciwpadaczkowy, mają niewielkie powinowactwo do
receptorów kannabinoidowych i dokładny ich mechanizm działania nie jest znany.
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istotny statystycznie zaobserwowano redukcję napadów po zastosowaniu epidiolexu. W kolejnym badaniu, prowadzonym na grupie 171 chorych z Zespołem
Lennoxa-Gastauta wśród leczonych epidiolexem, częstość napadów padaczkowych zmniejszyła się o 44 proc., w grupie placebo o 22 proc. Wyniki również
są istotne statystycznie. W badaniu trzecim na 225 chorych z Zespołem Lennoxa-Gastauta, w grupie przyjmujących lek,
ilość napadów padaczkowych uległa redukcji o około 42 proc., w grupie placebo o 17 proc. Różnice są znamienne statystycznie. We wszystkich trzech badaniach

lek był na ogół dobrze tolerowany, a efekty terapii występowały już na samym początku leczenia i utrzymywały się przez
cały okres obserwacji.
• W takim razie, kiedy możemy się
spodziewać leku w powszechnym zastosowaniu?
– Satysfakcjonujące wyniki trzech badań klinicznych stały się podstawą do
próby wprowadzenia preparatu na rynek.
Wniosek o rejestrację epidiolexu został
złożony w Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków ( FDA ) i aktualnie rozpoczął się proces jego rejestracji jako leku sierocego w terapii chorych z ciężkimi padaczkami w Z. Dravet i Z. Lennoxa-Gastauta.
Dane dotyczące skuteczności kannabinoidów są niewystarczające, aby rekomendować ich zastosowanie we wszystkich zespołach padaczkowych. Konieczne są dalsze badania kliniczne oceniające
ich bezpieczeństwo i skuteczność.
• Czy kannabinoidy mają zastosowanie poza padaczką?
– Kannabinoidy syntetyczne od wielu
lat stosowane są w onkologii jako skuteczne leki przeciwwymiotne u chorych
poddawanych chemioterapii, w bólach

I Konferencja Nowości w Okulistyce
przewlekłych oraz w leczeniu ubytków
masy ciała u pacjentów z AIDS. Leczenie objawów spastyczności u chorych ze
stwardnieniem rozsianym jest jedynym
potwierdzonym pozytywnym działaniem
kannabinoidów naturalnych uzyskanych
z konopi. W pozostałych przypadkach dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tych środków są niewystarczające,
aby rekomendować ich zastosowanie. Aktualnie trwają inne badania kliniczne z zastosowaniem fitokannabinoidów: w guzach mózgu, w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków,
w schizofrenii, a także w leczeniu spastyczności niereagującej na inne leki.

Od czasów prof. Tadeusza Krwawicza, światowej sławy polskiego okulisty,
okulistyka lubelska cieszy się zasłużoną międzynarodową renomą. Ten wysoki poziom diagnostyki, terapii oraz dydaktyki kontynuują wszystkie trzy kliniki okulistyczne ośrodka lubelskiego,
kierowane przez Józefa Mackiewicza,

• Ostatnio medialnie poruszany jest
temat skuteczności marihuany medycznej w guzach mózgu.
– Z badań przeprowadzonych na modelach zwierzęcych wynika, że zastosowanie fitokannabinoidów CBD/THC łącznie z radioterapią wyraźnie spowalnia
rozwój guzów złośliwych mózgu. Obecnie toczy się wczesna faza badania klinicznego – oceniająca skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych z glejakami wielopostaciowymi mózgu leczonych temodalem oraz temodalem z CBD/
THC. Do badania zakwalifikowano 20
pacjentów. Nie można na tym etapie
mówić o skuteczności tej terapii u ludzi –
jak jest to przedstawiane w mediach.
• Jak Pan skomentuje narastający
protest osób domagających się legalizacji marihuany medycznej?
– Trudno jest legalizować substancje o nieokreślonym dokładnie składzie chemicznym, a tak jest w przypadku tzw. marihuany medycznej. Musimy
pamiętać także, że nasza wiedza na temat
bezpieczeństwa stosowanego leczenia jest
niewystarczająca. Są doniesienia, że rekreacyjne palenie marihuany zwiększa u młodych osób ryzyko udarów mózgu i zawałów serca, zmniejsza zdolność uczenia się i koncentrację. Zwiększa częstość
występowania raka jądra i ginekomastii. Odnotowano również większą liczbę
prób samobójczych w tej grupie osób,
szczególnie gdy rozpoczynają one stosowanie marihuany wcześnie. Na obecnym
etapie nie dysponujemy wiarygodnymi
wynikami badań, które pozwalałyby na
skuteczne i bezpieczne leczenie medyczną
marihuaną. Jedynym lekiem uzyskanym
z konopi o potwierdzonym bezpieczeństwie i skuteczności jest nabiximols ekstrakt, zawierający porównywalne ilości CBD i THC, stosowany u chorych na
stwardnienie rozsiane.

Od lewej
prof. Robert Rejdak, Ioannis Mallias
prof. Roberta Rejdaka oraz prof. Tomasza Żarnowskiego, który jednocześnie pełni obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.
I Konferencja Nowości w Okulistyce
została zorganizowana przez prof. Roberta Rejdaka, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej Oka, w dniach 27-28
stycznia 2017 r. w Lublinie. Była ona
zjazdem naukowym adresowanym do
okulistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie okulistyki (rezydentów) z całej Polski. Wykłady i szkolenia w trakcie konferencji dotyczyły
najbardziej aktualnych tematów okulistycznych takich jak m.in. szkolenie
z zakresu kwalifikacji i techniki operacyjnej wszczepiania soczewki plamkowej Schariotha. Ogromną zaletą konferencji był praktyczny charakter zjazdu.
Wykładowcy z Polski oraz wielu zagranicznych ośrodków – Niemiec, Grecji,
USA, Indii, przedstawili aktualne strategie postępowania w wielu istotnych okulistycznych jednostkach chorobowych.
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Okuliści będący największymi autorytetami w Polsce i na świecie podzielili się swoimi obserwacjami na temat
obecnych trendów leczenia AMD, odwarstwienia siatkówki, chirurgii siatkówki, leczenia zeza, jaskry, retinopatii nadciśnieniowej, zapalenia błony naczyniowej i wielu innych. I Konferencja Nowości w Okulistyce
uczyniła z Lublina na kilka zimowych dni stycznia
2017 r. światowe centrum
okulistyczne.
Wśród licznych gości
i wykładowców był m.in.
Ioannis Mallias z Grecji,
jeden z uczniów prof. Roberta Rejdaka. I. Mallias
specjalizował się w Klinice
Okulistycznej Uniwersytetu
w Atenach, a w latach 2002–
2003 był na stażu z okulistyki w Columbia University w Nowym Jorku. Od
2010 r. jest dyrektorem naukowym Kliniki Eye Mediterraneo Hospital, autorem
lub współautorem wielu prac
naukowych, a także członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Od ponad roku Mallias jest częstym gościem
Kliniki Okulistyki Ogólnej
w Lublinie, w której pod
okiem prof. Roberta Rejdaka
pogłębia swoje umiejętności
z zakresu chirurgii witreoretinalnej. W czasie każdej wizyty w Lublinie prowadzi również cykl wykładów
z zakresu swoich zainteresowań okulistycznych dla lekarzy lubelskich klinik okulistycznych. Zapytałem naszego greckiego gościa o wrażenia z naszej lubelskiej okulistyki. – Kiedy po
raz pierwszy przyjechałem do Lublina,
byłem zaskoczony znakomitym wyposażeniem okulistycznego bloku operacyjnego, wysokiej jakości sprzętem do
operacji okulistycznych oraz światowym poziomem doświadczenia i umiejętności operacyjnych zespołu prof. R.
Rejdaka. Podziwiałem wprawę w chirurgii gałki ocznej nie tylko Pana Profesora, ale także Haszcza, Nowomiejskiej,
Pietraś i Chorągiewicza. Duże wrażenie
wywarła na mnie również świetna znajomość języka angielskiego przez wszystkich lekarzy. Bardzo mi się u was podoba. Lublin jest cichym i miłym miastem, pełnym życzliwych ludzi. Pogoda
jest oczywiście lepsza w Grecji.
Jerzy Jakubowicz
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Ważna zmiana

Limit płatności gotówkowych
Nowy rok – nowe przepisy
Nowy rok niesie za sobą zwykle zmiany w podatkach, ale nie tylko. Należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność
gospodarczą podlegają nie tylko przepisom podatkowym, w tym ordynacji podatkowej, ale również między innymi,
ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która swoimi zapisami narzuca pewien styl działania przedsiębiorcy. 1 stycznia 2017 roku to dzień wejścia
w życie zmienionego
przepisu art. 22 ust. 1
tej ustawy, dotyczącego limitu płatności gotówkowych.

Co to jest
limit płatności
gotówkowych
Limit ten określa
wartość jednorazowej transakcji, powyżej której płatność, lub
płatności (bo może ich
być więcej niż jedna)
za tę transakcję mogą
być zrealizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego. Limit ten w ostatnich latach wyrażony był
w euro i wynosił 15 tys., co po przeliczeniu po odpowiednim kursie dawało w złotych kwotę około 60 tys. Obecnie kwota nie uległa zmianie, jednak zmieniła się
waluta. Od 2017 r. limit ten wyrażany jest
w złotych, co w praktyce oznacza kwotę czterokrotnie niższą od tej, która obowiązywała do końca 2016 r. Na szczęście limit ten obowiązuje tylko w transakcjach zawieranych z innymi przedsiębiorcami, co oznacza, że nie dotyczy sytuacji, w których przedsiębiorca kooperuje z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W jakim stopniu limit
płatności gotówkowych
dotyczy lekarzy?
Najczęściej dotyczyć on będzie lekarzy
w sytuacjach, w których lekarz – przedsiębiorca nabywa do swojej działalności
auto za gotówkę. Mam tu na myśli sytuację, w której przedsiębiorca nie korzysta z leasingu ani z kredytu, tylko kupuje
auto finansując je w 100 proc. własnymi
środkami finansowymi. W takich transakcjach zwrócić trzeba szczególną uwagę na
to, czy auto kupujemy od przedsiębiorcy,
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czy od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Jeśli kupujemy od przedsiębiorcy, to w żadnym razie nie możemy zapłacić gotówką „z ręki do ręki”. Możemy to
zrobić jedynie(!) za pośrednictwem rachunku bankowego.

Przepisu tego nie można już zlekceważyć. Do tej pory, czyli do końca 2016 r.,
przedsiębiorca, który nie zastosował się
do ustawy i dokonał
płatności gotówkowej
powyżej określonego
limitu, nie mógł być
pociągnięty do odpowiedzialności z tego
tytułu, gdyż ani sama
ustawa, ani inne przepisy nie przewidywały sankcji za jego naruszenie. Obecnie karą za naruszenie tego
przepisu jest fakt, że
takiego wydatku nie
będzie można zaliczyć
do kosztów działalności swojej firmy.

czasem sprzętu medycznego. Wprawdzie dziś zdarza się to niezwykle rzadko,
aby lekarz nabywał do swojej jednoosobowej firmy sprzęt medyczny, jednak sytuacja może mieć miejsce. Dziś lekarze
przedsiębiorcy nie prowadzą już w takim
natężeniu, jak to było jeszcze 15 lat temu, prywatnych gabinetów. Raczej przyłączają się do większych przedsięwzięć,
świadcząc swoje usługi na sprzęcie należącym do innych przedsiębiorców, co
znacząco obniża koszty i zwiększa stopień wykorzystania dostępnego sprzętu. Ma to sens szczególnie w takich czasach, w jakich żyjemy obecnie. Czasach
bardzo szybkiego postępu technologicznego. Dziś ważne jest to, aby sprzęt był
wykorzystywany w maksymalnym stopniu, bo za trzy, cztery lata może już być
przestarzały i trzeba go będzie zastąpić
nowym. Dlatego nie opłaca się inwestować indywidualnie. Mimo to takie wydatki czasem się zdarzają. I tu częściej niż
w przypadku samochodów, możemy znaleźć się w sytuacji, w której sprzedający
będzie przedsiębiorcą. Pamiętajmy więc,
że rozliczenia będziemy musieli dokonać
tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej, jeśli wartość transakcji przekroczy
15 tys. zł. Dotyczy to nie tylko płatności
głównej, ale również zaliczek.

Jak to wygląda w praktyce

Haczyk

Załóżmy, że przedsiębiorca nabył samochód używany od innego przedsiębiorcy za kwotę 45 tys. złotych i płatności
dokonał gotówką „z ręki do ręki”. W tej
sytuacji nie będzie mógł on zaliczyć do
kosztów podatkowych tego wydatku, co
oznacza, że straci tzw. osłonę podatkową,
czyli kwotę podatku, której by nie zapłacił, gdyby ten wydatek mógł zaliczyć do
kosztów działalności swojej firmy. Załóżmy, że nasz hipotetyczny przedsiębiorca
rozlicza się z fiskusem wg stawki liniowej, która na szczęście nie zmieniła się
i w 2017 roku nadal pozostaje na poziomie 19%, jego strata wyniesie 19% od
wartości samochodu, czyli 8.550 zł. Kara jest więc dotkliwa, a im wyższa cena
auta, tym oczywiście kwota straty większa. Dlatego warto sprzedającemu zadać
pytania nie tylko o stan auta.

Istotę problemu już wyjaśniłam, jest
jednak jeszcze jeden mały kruczek, o którym warto wspomnieć. Chodzi o rachunki
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych. W ostatnich latach
rachunki w SKOK-ach stały się wśród
przedsiębiorców dość popularne. Wprawdzie wśród moich klientów – lekarzy nie
spotkałam się z osobą posiadającą taki
rachunek, jednak jest to możliwe i prawdopodobne. Otóż osoby posiadające rachunek w SKOK-u muszą wiedzieć, że
do końca 2016 roku ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej mówiła wprost
(w art. 22 ust. 2), że dokonanie płatności
przelewem z takiego rachunku było traktowane, jak przelew z rachunku bankowego. Jednak wraz ze zmianą dotyczącą limitu transakcji gotówkowych dokonano
wykreślenia tego przepisu. Co to oznacza? Że od 1 stycznia tego roku przelew
z takiego rachunku traktowany jest jak
płatność gotówką? Niestety, tak.
Monika Zalewa

Kara za niezastosowanie
się do przepisu

Kiedy jeszcze należy
uważać?
Sytuacja dotyczy wszelkich wydatków firmowych, ale w przypadku lekarzy przedsiębiorców znaczniejsze wydatki dotyczą zazwyczaj samochodów,
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Autorka, jest biegłym rewidentem
i ksiegową z 20-letnim doświadczeniem
oraz właścicielką TAX Medica.

Smog niepokoi lekarzy
Smog to utrzymujące się nad terenami wielkich miast i okręgów przemysłowych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nie omija Lubelszczyzny, chociaż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uspokaja, że o zagrożeniu dla
życia nie ma mowy. A apele o zaprzestanie spalania śmieci, nie robią na nikim wrażenia.
Może w Śródmieściu i na Czubach nie
czuje się tak przenikliwego smrodu, ale
już na starym Kośminku i Dziesiątej, zapomnianych przez władze Koziego Grodu, nadal wiele domów opala się byle
czym, czyli tworzywami sztucznymi, co
można wyczuć nawet z dużej odległości.
Większość domów niezależnie od liczby mieszkających w nim osób, posiada
po jednym śmietniku. Wydaje się to niemożliwe, aby jeden śmietnik o pojemności 100 litrów wystarczał na śmieci powstające w ciągu jednego tygodnia w kilkuosobowej rodzinie w wolno stojącym
domu. Nadmiar śmieci w lecie, mimo
obowiązującej nowej ustawy śmieciowej, podrzucany jest do koszy
i śmietników pobliskich osiedli.
W zimie po prostu wszystko pali się w piecach. Czasem wydaje mi się, że lubelska elektrociepłownia wyłącza elektrofiltry i z komina leci czarny dym.
Nie zauważa tego problemu
Wydział Ochrony Środowiska
UM, ani inne służby odpowiedzialne za tego typu problemy.
W dni bezwietrznego wyżu, jaki bywa w upalne letnie dni, a także w zimie przy sporym mrozie, jaki był np. na początku lutego, taki
szkodliwy smog wciska się do mieszkania przez szczeliny w oknach, szczególnie wieczorem i w nocy. W niektórych miejscach Lublina, nawet w upalne
dni, trzeba zamykać okna, aby choć trochę ograniczyć szkodliwy wpływ smogu
na organizm człowieka. Niewiele to pomaga, ponieważ przez szczeliny okienne i tak wciskają się trujące gazy, obecne w znacznej ilości w wiszącej chmurze smogu, ponadto smog ogranicza widoczność, a jego obecność można najlepiej dostrzec z mieszkań położonych
na wyższych piętrach bloków. Nie będę
oryginalny, by stwierdzić, że powstający
smog jest bardzo szkodliwy dla naszego
zdrowia. Zawiera w swoim składzie trujące gazy, między innymi tlenki węgla,
siarki, azotu, węglowodory, rakotwórczy benzoalfapiren i inne dioksyny. Według prestiżowego „World Cancer Report
2014” powstająca chmura smogu powoduje nie tylko ograniczenie widoczności,

ale też duszność i problemy z układem oddechowych, łzawienie, zaburzenie układu krążenia i podrażnienia skóry. Może
też powodować zmiany rakotwórcze, które ujawniają się nawet po wielu latach,
z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. W okresie letnim częściową ochroną
przed smogiem jest zieleń, a szczególnie
drzewa, które z byle powodu są wycinane, bo… właścicielom posesji przeszkadzają odchody gołębi i nadmiar opadłego listowia każdej jesieni.
Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Polska należy do
krajów europejskich mających największe problemy z zanieczyszczeniem. Z najnowszych danych EEA wynika, że z tego
powodu w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tysięcy osób.
To stanowi prawie 12 proc. całkowitej
liczby zgonów. Także stężenia wywołującego nowotwory benzo-alfa-pirenu są
u nas najwyższe na kontynencie.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł początkowo bagatelizował zagrożenie smogiem. Argumentował, że wielekroć większe spustoszenie czyni palenie papierosów. Po fali krytyki minister
spuścił nieco z tonu. Dość eufemistycznie stwierdził, że zima i warunki pogodowe sprzyjają temu, że „to zagrożenie
wisi nad nami”, choć przyznał, że może tylko ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Może także zauważać problem,
ale tym zajmuje się już rząd. Za odpowiedzialnych pogorszenia jakości powietrza
uznał wszystkich tych, którzy niewłaściwie ogrzewają domy, zwłaszcza w okresie zimowym. Są to, zdaniem ministra, ludzie biedni, których nie stać na zakup dobrej jakości opału. Rząd ma podjąć działania zmierzające do pomocy tym ludziom.
Minister wspomniał o rządowym programie walki ze smogiem, który skupia się
na poprawie jakości paliwa i jakości opałów stosowanych do ogrzewania domów.
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Mówił także, że Polacy kupują węgiel pochodzący ze wschodu, bo jest tańszy, ale
zanieczyszczony mułem i „paląc się zanieczyszcza powietrze w sposób szczególny”. Problem też stanowi jakość pieców, w których się pali – wskazywał minister Radziwiłł.
Na przełomie stycznia i lutego krakowskie szpitale były szczególnie oblegane, gdy dobowe stężenie toksycznego pyłu PM10 sześciokrotnie przekroczyło normę.
– Cząsteczki chemiczne obecne
w smogu uszkadzają nabłonek dróg oddechowych, czyniąc je bardziej podatnym na czynniki infekcyjne, ze względu na uszkodzenie bariery ochronnej.
Zaostrzeniu ulegają również przewlekłe
choroby układu oddechowego, takie jak
np. astma, pacjenci częściej kaszlą, muszą stosować większe dawki leków, czasem takie zaostrzenie wymaga hospitalizacji. Nakłada się na to sezonowość infekcji i stąd biorą się większe ilości chorych w szpitalach. Infekcje mają niejednokrotnie cięższy przebieg – skomentowała dr Katarzyna Przybyszewska z krakowskiego szpitala
św. Ludwika.
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do premier Beaty Szydło o podjęcie skoordynowanych
działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce. Samorząd zadeklarował współpracę
z rządem.
W apelu do premier Beaty Szydło
samorząd lekarski wymienia listę chorób, których przyczyną może być zanieczyszczone powietrze. W okresie nagłych pogorszeń jakości powietrza zwiększa się zapadalność na ostre epizody wieńcowe, w tym zawały serca, udary mózgu.
„W tym okresie częściej występują incydenty niewydolności serca, napady migotania przedsionków i arytmii komorowych, a przychodnie udzielają znacznie
więcej porad zgłaszającym się chorym.
Wiadomo, że do czynników przyczyniających się do występowania zdarzeń ze
strony układu krążenia należą: tlenki azotu, pochodzące m.in. z silników samochodowych, dwutlenek siarki, pochodzący
m.in. ze spalania węgla kamiennego, tlenek węgla, powstający na skutek spalania
paliw kopalnych oraz pracy silników spalinowych oraz pyły zawieszone, pochodzące z działalności przemysłowej oraz
spalin samochodowych. Przewlekłe narażenie na zanieczyszczenie powietrza ponad wszelką wątpliwość zwiększa ryzyko
chorób i śmiertelności o podłożu sercowonaczyniowym” – czytamy w apelu NRL.
Marek Stankiewicz
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Lekarz z pasją

Pszczoły mają charakter
z Michałem Kozakowskim,
lekarzem dentystą, pszczelarzem i zapalonym żeglarzem,
rozmawia Anna Augustowska
• Pszczoły to….
– …to moja coraz większa fascynacja. I stale rosnący podziw
a także respekt dla tej absolutnie
wspaniale działającej społeczności. Pszczoły, ich życie, organizacja, hierarchia i porządek, w jakim działają – to coś, co podziwiam z każdym rokiem mocniej.
Mimo że wychowywałem się
w bliskości uli, to dopiero odkąd
sam zacząłem zajmować się pasieką (dodam od razu, że wspólnie z siostrą Anią) – zrozumiałem,
w jak wspaniały i wciąż mało znany wkraczam świat.
• Ten pszczeli świat w pewnym sensie trochę spadł Panu
na głowę.
– W pewnym sensie, bo tak naprawdę to spadek po moim ukochanym dziadku Tadeuszu (taty
mojego taty). Dziadek był stolarzem, do późnego wieku pracował wykonując ludziom meble, kładąc dachy i podłogi. Był
ceniony i zawsze bardzo zajęty. Kiedy skończył dobrze ponad 80 lat postanowił, że będzie
miał ule. Oczywiście sam je zbudował. A później sam się nimi
zajmował. Poza tym, jak próbowałem się koło uli kręcić, to skończyło
się to wizytą u lekarza i ratowaniem się
po użądleniu przed wstrząsem anafilaktycznym… Nie za bardzo więc się wtedy interesowałem pszczołami. Pamiętam tylko, że pierwszą pszczelą rodzinę, którą dziadzio dostał od swojej córki,

na początku umieścił w beczce, bo ule
jeszcze nie były gotowe.
• Łatwo zostać pszczelarzem?
– Kiedy 3 lata temu dziadek zmarł,
nikt nie miał wątpliwości, że będziemy
się pszczołami dalej zajmować, tak, jak

reklama
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robił to on i nie ma mowy o oddawaniu
uli, czy ich sprzedaży. Ponieważ w tym
czasie zacząłem już samodzielnie pracować – w szpitalu wojskowym w Lublinie, a także otworzyłem własny gabinet w przylegającym do rodzinnej miejscowości ośrodku zdrowia,
w oczywisty sposób podjąłem się opieki nad ulami.
To dla mnie bardzo ważne,
bo byłem związany z dziadziem od najmłodszych lat,
był moim wielkim przyjacielem, kimś niezwykle
mi bliskim. Jednak szybko się okazało, że same ule
i pszczoły, o których zacząłem czytać w Internecie to
za mało. Zapisałem się więc
do lokalnego koła pszczelarskiego. Nic bowiem nie zastąpi wiedzy, jaką zdobywa się od doświadczonych
praktyków.
• A same pszczoły? Czym
tak bardzo nas fascynują?
– Oj, trudne pytanie –
chyba wszystkim. Są genialnymi architektami – wystarczy popatrzeć na „plastry”, które budują z siatki sklejonych sześciokątów.
W dodatku wiedzą, że jedną
ściankę trzeba ustawić lekko
pod kątem, aby miód się nie
wylewał. Chyba każdy, kto
to zobaczy, będzie się zastanawiał skąd one to wiedzą! O sposobach komunikacji, jakie mają między sobą można by rozmawiać bez
końca – choćby to jak bezbłędnie pszczoły
jednej rodziny trafiają do swojego ula, albo to, jak dzielą się swoimi rolami: robotnice, strażniczki, karmicielki… itd.
• Widzę, że to poważna miłość, więc
chyba nie ma trudności w godzeniu jej
z pracą dentysty?
– Ja nawet jestem przekonany, że praca przy pszczołach pomaga mi w pracy
zawodowej. Nic tak przecież nie odstresowuje i nie uczy dystansu, jak kontakt
z przyrodą. Poza tym ja bardzo lubię swoją pracę. Co prawda po maturze w klasie
biologiczno-chemicznej w II LO im. Zamoyskiego w Lublinie wybierałem się na
medycynę i kiedy zabrakło mi kilku punktów zdecydowałem się na stomatologię
tylko po to, aby „przeczekać” rok, poprawić maturę i znowu zdawać na wydział

lekarski, to niemal natychmiast zrozumiałem, że już tego nie chcę. Stomatologia niespodziewanie okazała się strzałem w dziesiątkę!
Dlatego teraz praca w gabinecie idealnie się łączy z pracą pszczelarza, chociaż
tak jak wspominałem, ulami zajmujemy
się razem z siostrą, pomaga nam też tata. A poza tym opieka nad pszczołami nie
jest aż tak bardzo czasochłonna, choćby
dlatego, że przez kilka zimnych miesięcy pszczoły śpią.
• Miód?
– Moje pszczoły – w sześciu ulach
mieszka ich ok. 150 tysięcy – produkują
głównie miód rzepakowy i miód pozyskiwany z mniszka lekarskiego a także wielokwiatowy. Każdy jest pyszny. Żona używa go do wypieków i mamy też nadzieję, że polubi miodowy smak nasza teraz
10-miesięczna córeczka.
• Dużo się mówi o tym, że bez pszczół
ludzkość zginie i że, paradoksalnie, to
właśnie ludzie doprowadzają do zagłady
tych owadów. Pan się nimi opiekuje, czyli
ratuje świat. Można się tak czuć?
– Nie wiem, czy tak się czuję. Po prostu
mam ule, o które się troszczę, interesuję
się hodowlą pszczół i coraz bardziej chcę
więcej o nich wiedzieć. A co do zagłady
tych owadów – faktycznie ludzie chcąc
zwiększyć wydajność pszczół zaczęli
je krzyżować z pszczołami m.in. z Azji
a to przyniosło nowe choroby i trudności
w ich eliminacji. Poza tym nieodpowiedzialnie stosowane środki ochrony roślin,
brak różnorodności upraw, zmniejszenie
nieużytków, na których rosły różne miododajne rośliny… to oczywiste powody,
które nie sprzyjają pszczołom i nie wolno o nich zapominać. Warto jednak pamiętać, że w Polsce mamy obecnie więcej pszczół niż w 1939 roku. Nie jest chyba więc tak źle.
• Prosił Pan, aby koniecznie wspomnieć o jeszcze jednej pańskiej pasji –
o żeglarstwie.
– Żeglarstwem zaraziłem się od mojej serdecznej koleżanki Kasi, która była również moim instruktorem na kursie żeglarskim na Zalewie Zemborzyckim. Po zrobieniu patentu wypłynąłem
na szersze wody, zacząłem żeglować na
Mazurach i w Chorwacji. Ponadto brałem udział w regatach lekarzy na Mazurach. Żeglarstwo daje mi poczucie wolności, kontakt z przyrodą i możliwość poznawania wspaniałych ludzi.

z Kamilem Maciągiem,
prezesem Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju TYGIEL,
rozmawia Anna Augustowska
• Za miesiąc – 7 kwietnia br. – w Lublinie odbędzie się druga edycja konferencji poświęconej chorobom cywilizacyjnym. W jakim celu jest organizowana?
– II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku to wydarzenie naukowe, którego celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy osób zawodowo zajmujących się problemem chorób i utworzenie interdyscyplinarnego
panelu dyskusyjnego współtworzonego przez uczestników konferencji: lekarzy, pracowników naukowych, doktorantów i studentów z całego kraju. Temat chorób cywilizacyjnych oraz zapobiegania im powinien być rozpatrywany na wielu płaszczyznach od medycznej rozpoczynając, a na społecznej kończąc. Uczestnicy podejmą dyskusję nad
kluczowymi problemami zdrowotnymi,
jak otyłość, cukrzyca, choroby serca, czy
zbierająca coraz większe żniwo w społeczeństwie depresja, wymienią się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami, aby wspólnie wypracować strategię
ich zwalczania.
• Jakimi tematami zajmowano się
rok temu?
– Zeszłoroczna, pierwsza, edycja
konferencji odbyła się pod przewodnictwem prof. Teresy Kulik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W roli gości honorowych wystąpili dr Anna
Siudem z prelekcją pt. „Zmiany cywilizacyjne jako źródło stresu współczesnego człowieka” oraz mgr Andrzej Michoń z wystąpieniem „Żywienie, a zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”.
W konferencji wzięło udział 74 uczestników z ponad 30 ośrodków naukowych
z całej Polski.
Omawiano różne zagadnienia dotyczące chorób cywilizacyjnych, m.in.
wpływ napojów energetyzujących na
układ sercowo-naczyniowy potencjalnie zdrowych osób; sposoby leczenia
padaczki lekoopornej na przykładzie
zespołu Doosego – od klasycznych leków przeciwpadaczkowych po terapię
„medyczną marihuaną”. Dyskutowano
o nowoczesnej metodzie bezpiecznej

resekcji nowotworów OUN, która pozwala przy wspólnym udziale neurochirurgów, anestezjologów i neurologopedów na wybudzenie pacjenta podczas
operacji i wówczas mapowanie istotnych struktur mózgu indywidualnie dla
każdego pacjenta.
• A jakie tematy będą poruszane
i omawiane na tegorocznej konferencji?
– Konferencja jest tworzona przez
uczestników dla uczestników. Rozmawiamy w lutym, kiedy zgłoszenia wciąż
do nas napływają, więcej szczegółowych informacji dotyczących tematów
prelekcji będziemy mogli zdradzić pod
koniec marca. Wtedy też zapraszamy na
naszą stronę internetową. Na pewno poruszymy problem smogu i jego wpływu
na organizm człowieka.
• Czy każdy może wziąć udział w konferencji jako słuchacz?
– W konferencji może wziąć udział
każdy. Osoby, które chcą brać udział we
wszystkich punktach programu i otrzymać certyfikat uczestnictwa, podobnie
jak prelegenci rejestrują się, ale jako
uczestnik bierny. Uczestnicy mogą wysłuchać wystąpień uczestników, a także
wygłosić własne, zaprezentować poster
oraz wydać rozdział w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej do 16 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje
dostępne są na stronach:
www.chorobyxxi.pl
www.fundacja-tygiel.pl
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Lekarski kalejdoskop

Tańcząc można pomagać

Zintegrowani dla cukrzycy
Pielęgniarki i edukatorzy diabetol
ogiczni uczestniczyli
w pierwszej z zapowiadanego cyklu,
konferencji pt. „Cukrzyca – opieka zintegrowana”, która odb
yła się w Lublinie 10 lutego br. Jak podkreślała Alicja Szewcz
yk, krajowa konsultant
ds. pielęgniarstwa diabetologiczneg
o, skuteczna pomoc musi być kompleksowa a w jej skład, obo
k diabetologów, powinni wchodzić m.in. także psycholodzy,
dietetycy, ortopedzi i rehabilitanci.

Bal na… 47 chromosomów

Jubileusz Dnia Chorego
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Dobra praktyka – certyfikat

Światowy Dzień Chorego w tym roku obchodzono już po raz
25. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, nadzwyczajne obchody
tego dnia zaplanowano tak jak przed 25 laty – w Lourdes. Główne uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Chorego w archidiecezji lubelskiej odbyły się w poniedziałek, 13
lutego. Uroczystej eucharystii w intencji osób chorych i cierpiących przewodniczył biskup Ryszard Karpiński.

Już po raz dwudziesty odbył się w Lub
linie bal charytatywny na rzecz małych pacjentów Uniwer
syteckiego Szpitala Dziecięcego „I Ty możesz pomóc chorem
u dziecku”.
Bal jest zwieńczeniem zbiórki pieniędz
y, którą co roku, na
zakup sprzętu i aparatury medycznej
niezbędnej dla diagnostyki
i leczenia pacjentów szpitala organizu
je Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dzi
ecięcego.
– W czasie tych 20 lat uzbierano pon
ad 1 mln 300 tys. zł –
informuje szpital. – To łączna wartość
sprzętu i aparatury medycznej, które do tej pory kupiło stow
arzyszenie.
Z okazji jubileuszowej edycji balu, dyre
ktor USD Jerzy Szarecki wręczył statuetki „Lider Dobrocz
ynności i Tańca”. Zostały
przyznane w trzech kategoriach: urzę
dy, osoby fizyczne i w kategorii osoby prawne. W ten sposób pod
ziękowano za wspieranie szpitala poprzez darowizny rzec
zowe i finansowe.
– W tym roku za zebrane pieniądze
zostaną zakupione pulsoksymetry, które pozwalają monitoro
wać parametry życiowe
pacjentów – informuje rzeczniczka USD
Agnieszka Osińska.
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyte
ckiego Szpitala Dziecięcego działa od 2004 roku jako orga
nizacja pożytku publicznego. Środki finansowe na zakup sprz
ętu pozyskuje z 1 proc.,
organizacji balu charytatywnego oraz
darowizn od osób fizycznych i prawnych.
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Grypa szpitale zamyka

Roboty z chorymi

Ponad 18 tysięcy osób zgł
osiło się w pierwszych tyg
stycznia do lekarza z po
odniach
dejrzeniem grypy. Z po
wodu grypy
w tym samym czasie trafi
ło do szpitali 29 osób. Z
danych sanepidu wynika, że najczęści
ej chorują dzieci. – Powi
nniśmy często myć ręce i unikać du
żych skupisk ludzkich –
radzili epidemiolodzy. Przed rosnącą
falą zachorowań w całej
Polsce ostrzegał też Główny Inspektor
at Sanitarny.

Rozpoczęła się część kliniczna pracy
nad budową robota pomagającego chorym na alzheimera.
– Chodzi o pacjentów we
wczesnym stadium schorzenia – wyj
aśnia prof. Konrad Rejdak, kierownik kliniki neurologii SPS
K 4 w Lublinie. W lubelskiej klinice z udziałem chorych
testowane są m.in. roboty,
które mogą być wykorzystywane w
terapii chorych na alzheimera i umożliwiają zdalną diagnost
ykę.
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Galeria „U Lekarzy”

Prawo i medycyna

Wdzięczność pacjenta
a obowiązkiem lekarza jest respektowanie praw pacjenta. Przyjęcie podziękowań
wzmacnia relację zaufania i jest wyrazem
szacunku dla pacjenta. Nie wypada ich zatem nie przyjąć, o ile oczywiście nie przekraczają stosownej miary i formy. Owej
formy nie da się jednoznacznie określić,
a wpływ na jej wybór mają zarówno zwyczaje, zasady dobrego smaku, jak i reguły etyczne oraz prawne.
W Polsce przyjęło się, że lekarzowi ze
słowami podziękowania i kwiatami wręcza się niekiedy artykuły spożywcze lub
alkohol. Zwyczaj ten zdaje się być zaszłością z czasów pustych sklepowych półek
i rozpowszechniony jest przede wszyst-

kim wśród starszych osób. Trudno dopatrzeć się w nim czegoś zasadniczo niestosownego, ale łatwo z kolei o przesadę w ilości czy wartości. Zwyczaj dawania tego rodzaju prezentów lekarzowi wedle mojej wiedzy nie funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej, a próba wręczenia butelki koniaku lekarzowi w Niemczech spotkałaby się co najmniej ze zdziwieniem. Możliwość okazania wdzięczności lekarzowi czy szpitalowi jest jednak w pełni akceptowana. Przybiera natomiast zdecydowanie bardziej zinstytucjonalizowane i klarowne formy. Pacjenta
i rodzinę informuje się o tym, że istnieje

O medycynie pracy
17-18 marca Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie
wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi organizują

II Ogólnopolską Konferencję Medycyny Pracy
W roku ubiegłym udział wzięło ponad 300 osób.
Dział Promocji Centrum Medyczne Medyk Rzeszów, tel. 603 448 615
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możliwość przekazania datku na rzecz
fundacji wspierającej daną placówkę medyczną i dopuszcza się tylko ten sposób
przekazywania jakichkolwiek materialnych wartości.
Choć gesty podziękowania należy szanować i doceniać, to w sytuacji przyjmowania czegokolwiek od pacjenta w realiach publicznej służby zdrowia należy zachować ostrożność i rozsądek. Nie
sposób uznać za dopuszczalne przyjmowanie pieniędzy lub upominków o znacznej wartości. Lekarz ma nie tylko prawo,
ale i obowiązek odmówić ich przyjęcia.
Podobnie odmówić należałoby wszelkich
prezentów wręczanych przed terapią lub
w czasie leczenia, a nie po jego zakończeniu. Taka sytuacja skłania do przypuszczenia, że pacjent próbuje zyskać przychylność, co rzuca korupcyjne podejrzenie na danego lekarza i naraża wizerunek całej grupy zawodowej.
Uważam, że są podstawy, aby
przyjąć, że wśród praw pacjenta
znajduje się prawo do okazania
wdzięczności lekarzowi. Nie chodzi przy tym o ochronę utrwalonego
zwyczaju, funkcjonującego w szpitalach, który przybiera różne formy,
nie zawsze pozytywne i przejrzyste,
ale o szacunek dla szczerych emocji pacjenta i dla wysiłku lekarzy. Okazywanie wdzięczności nie może jednak następować mechanicznie, tym bardziej lekarz
nie może jej oczekiwać czy uzależniać od
niej podjęcia pewnych działań. Utrwala to
bowiem przekonanie, że lekarzowi „trzeba dać”, co prowadzi do patologii w służbie zdrowia. Warto z pewnością promować instytucjonalne formy okazywania
wdzięczności. Nie widzę nic niestosownego w finansowym wsparciu placówki
przez pacjenta, który się w niej leczy, nawet jeśli jest utrzymywana z publicznych
środków, o ile odbywa się to na jasnych
zasadach i nie wiąże się z przyznaniem
mu przywilejów. Nie uważam również,
aby uprawnione było formułowanie prawnego czy etycznego zarzutu wobec lekarza, który przyjmie od wdzięcznego pacjenta symboliczny upominek o niewielkiej wartości. Przyjmowanie pieniędzy
i wartościowych przedmiotów stoi natomiast w sprzeczności z godnością zawodu i może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej i prawnej.
Filip Niemczyk
adwokat
Przedruk z Miesięcznika Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie „Puls”, luty 2017 r.

z Ewą Hartwig-Fijałkowską,
fotografką i lekarką stomatologiem,
rozmawia Anna Augustowska
• Wspaniały prezent trafił do galerii „U
Lekarzy” – czarno-białe zdjęcie Pani autorstwa. Tajemnicze, bo chyba tylko nieliczni odgadną, kim jest mężczyzna z twarzą ukrytą za aparatem?

• Pani też fotografowała, jest Pani
współautorką, razem z ojcem, zdjęć do
trzech albumów. Jednak mimo talentu
i pasji, wybrała Pani wydział stomatologii. Dlaczego?
– Uległam namowom mojego stryja,
Walentego, który był profesorem medycyny. Musiał mieć siłę przekonywania, bo mnie bardziej ciągnęło do Łodzi.
Chciałam studiować fotografię w szkole filmowej. Stryj jednak nie ustępował:
„Jak nie medycynę, to może stomatologię studiuj” – mówił i za przykład stawiał mi sąsiadkę, która miała gabinet
dentystyczny i dobrze jej się wiodło.
Uległam więc i 12 lat leczyłam pacjentom zęby, miałam też plan, aby zrobić
specjalizację z chirurgii szczękowej.
Nic z tego nie wyszło, bo wyjechałam

z mężem do Nigerii, gdzie nie wolno było
mi podejmować żadnej pracy. I tak rozstałam się z zawodem. Nie żałuję. To jednak nie było moje powołanie.
• Lublin, Pani rodzinne miasto, długo czekał na Pani wystawę…
– Tym większa moja radość, że swoje
prace mogę pokazać nie tylko w Lublinie,
z którym tak bardzo związana jest moja
rodzina, ale także u kolegów lekarzy.
Fot. Dariusz Hankiewicz

W artykułach dotychczas publikowanych na łamach „Pulsu” skupiałem się
na sytuacjach, kiedy między lekarzem
i pacjentem dochodzi do konfliktu. Jedną z podstawowych funkcji prawa stanowionego i wymiaru sprawiedliwości jest
rozstrzyganie sporów, siłą rzeczy tym
aspektem pracy lekarza interesuje się
prawnik. Obraz relacji lekarza i pacjenta,
w którym pierwszoplanową rolę odgrywają wzajemne roszczenia, nie jest jednak prawdziwy. W znakomitej większości przypadków chory otrzymuje pomoc
taką, jakiej potrzebuje, a lekarze i pielęgniarki niosą ją z troską i zaangażowaniem. Zdarza się w związku z tym, że
pacjent i jego rodzina po zakończonym
leczeniu chcą przede wszystkim podziękować lekarzowi.
Potrzeba wyrażenia wdzięczności temu, kto pomógł w trudnej sytuacji, jest rzeczą naturalną i dziwić się należy raczej temu, kto
potrzeby takiej nie ma. Wybitny filozof i etyk prof. Zbigniew
Szawarski pisze: „Wdzięczność
jest fundamentalną wartością
moralną obecną w każdej bez
wyjątku społeczności ludzkiej”
(Z. Szawarski, „Mądrość i sztuka leczenia”, Gdańsk 2005). Pacjenta, który chce wyrazić uznanie i podziękowanie personelowi
medycznemu, należy zatem uszanować. Każdy praktykujący lekarz
zna zwyczaje panujące w służbie
zdrowia i spotkał się zapewne z różnymi formami wdzięczności ze strony
pacjenta. Czasem są to słowa podziękowania, innym razem kwiaty, a czasem
również przedmioty o wartości większej
aniżeli symboliczna. Szczególnie otrzymanie wartościowego przedmiotu może prowadzić do dyskomfortu, a w konsekwencji pytania, czy prawo i etyka lekarska wyznaczają reguły postępowania
w sytuacji, gdy pacjent chce podziękować lekarzowi.
Kodeks Etyki Lekarskiej nie reguluje
wprost tej kwestii. Art. 12. i 13. mówią
jedynie, że relacja między lekarzem i pacjentem powinna być oparta na zaufaniu,

Mój świat czarno-biały i w kolorze

– To zdjęcie zrobiłam pół wieku temu,
w latach 60. W tle widać lokomotywę kolejki, która w tamtym okresie łączyła Warszawę z Wilanowem. Tajemniczy mężczyzna, który robi zdjęcie, to mój ojciec
Edward Hartwig.
• Najlepiej widać aparat, który trzyma
w rękach. Nie byle jaki, bo z przystawką
pentagonalną – rarytas. Nawet teraz robi wrażenie.
– Ojciec miał bardzo dużo aparatów fotograficznych. Sądzę, że nawet ponad dwadzieścia. Kompletnie
o nie nie dbał. Nosił je zawsze bez pokrowców, o żadnych torbach, którymi
obecnie obwieszają się fotograficy,
nie mogło być mowy. To przeszkadzało, krępowało ruchy. Najwygodniej mu było trzymać aparat w kieszeni. Ciągle je też upuszczał, gdzieś
mu spadały. Raz nawet, w ferworze
pracy, aparat spadł mu z wysokości
pierwszego piętra… Ojciec był artystą, sprzęt był na drugim miejscu.

Ewa Hartwig-Fijałkowska
jest córką Edwarda Hartwiga
(1909-2003), należącego do
największych fotografików na świecie.
Była członkiem studenckiej grupy
fotograficznej „Stodoła” w Warszawie.
Od 1968 roku często podróżowała
po świecie. W kręgu jej głównych
zainteresowań znalazła się fotografia
podróżnicza. Brała udział w licznych
wystawach w kraju i za granicą.
Jest współautorką – wraz z ojcem
Edwardem Hartwigiem –
zdjęć do albumów:
KAZIMIERZ NAD WISŁĄ,
ŻELAZOWA WOLA,
SPOTKANIA Z CHOPINEM.
MEDICUS 3/2017
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Muzycznie

Muzyka dla Marszałka

Z komputera na scenę

Teatralnie

26 marca o godz. 17.00 „Wild Hunt Live!”, czyli muzyka z gry „Wiedźmin 3. Dziki Gon”
w wykonaniu zespołu Percival. Jak zapowiadają organizatorzy, to coś dla graczy i fanów słynnej sagi Andrzeja Sapkowskiego z Wiedźminem w roli głównej. Podczas koncertu oryginalne wersje utworów z soundtracku gry „The Witcher – Wild Hunt”. Oprawa
graficzna koncertu w sali koncertowej FL (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) przygotowana
będzie przez Teatr Avatar – to
iluminacje i wizualizacje nawiązujące do gry. Twórczość
Percivala przybliża słuchaczom przeszłość Słowiańszczyzny. Zespół wykorzystuje
instrumenty tradycyjne, ludowe i etniczne. Członkowie
zespołu występują w strojach będących rekonstrukcją
odzieży z okresu wczesnego średniowiecza. Bilety od
40 do 60 zł.

Z filmu na scenę
„Być jak Elizabeth Taylor” to spektakl, który zostanie wystawiony15 marca o godz.
20.15 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Martyna Kliszewska, Sambor Czarnota w historii z Nowego Jorku 1976. W hotelu The New York Palace mieszka znany terapeuta, pewnej nocy zjawia się u niego wieloletnia pacjentka, Elizabeth Taylor. Tuż po niej przychodzi jej mąż, Richard
Burton. Bilety od 80 zł.

Kabaretowo

Noc śmiechu
Polska Noc Kabaretowa 2017 to kolejna już edycja show kabaretowego.
Jak zapowiadają organizatorzy twórcy zaskoczą nie tylko składem, ale także tematyką widowiska, a przede wszystkim ogromem premierowych skeczy. Publiczność ma się przenieść do studia radiowego, w którym różnorodne programy, niezwykli prowadzący i goście zapewnią czterogodzinną rozrywkę. W hali Globus (ul. Kazimierza Wielkiego 8) 18 marca o godz. 19 wystąpią: Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jerzy Kryszak. Bilety od 70 zł.

„Józefinki na pięciolinii” to koncert poświęcony związkom J. Piłsudskiego z Lublinem. Wykonawcy: Robert Bachara – skrzypce barokowe, Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa, Anton Birula – teorba, Dominik Mielko – klawesyn, czyli Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lubliniensis. Wystąpią 17 marca o godz. 19 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety po 20 zł.

Pani Alicja
24 marca o godz. 19.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego
wystąpi Alicja Majewska! Koncert jest promocją najnowszej płyty „Wszystko może
się stać”, która ukazała się w październiku 2016 roku. Alicja Majewska, wykonawczyni wielu znanych i lubianych utworów takich jak: „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą” sięgnęła po teksty takich autorów jak Marek Groński, Jacek Cygan, Artur Andrus, Andrzej Sikorowski. Muzyka – Włodzimierz
Korcz. Bilety od 70 zł

Literacko

Podróż w poszukiwaniu siebie
W 2015 roku Marek Kamiński wyruszył w pieszą wędrówkę z rosyjskiego Kaliningradu do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Od „bieguna rozumu” – grobu Immanuela
Kanta – po „biegun wiary”, grób świętego Jakuba Apostoła, który jest najpopularniejszym celem pielgrzymek Europejczyków. Myślał, że będzie to studniowy spacer od bieguna do bieguna Europy. Okazało się, że była to najtrudniejsza wyprawa w jego życiu.
A przecież wcześniej zdobył już oba polarne bieguny Ziemi, wspiął się na Mont Blanc, Kilimandżaro i przeszedł pustynię Gibsona w Australii, dopiero wędrówka drogami i bezdrożami Europy okazała się jego najtrudniejszym przedsięwzięciem. Była to nie tylko wyniszczająca, licząca
ponad trzy tysiące kilometrów trasa, ale również podróż w głąb siebie, „przez duchową pustynię jaką jest Europa”.
„Wędrowałem przez wielowymiarowy, olbrzymi labirynt Europy, niewiele z niego rozumiejąc po drodze. Niewiele nawet mając energii, aby myśleć i starać się go zrozumieć. A jednak ta
wędrówka naładowała moje akumulatory na – mam nadzieję – wiele następnych lat”. Tak podsumował swoją wyprawę Marek Kamiński, który
nie pozwala mówić o sobie „podróżnik”: „Chyba
bardziej czuję się filozofem” – mówił na spotkaniu
z mieszkańcami Lublina, które odbyło się w lutym
w Teatrze Starym.
„(...)Bieguny: północny i południowy, dały mi
energię na dalsze wyprawy na krańce Ziemi, to
Trzeci Biegun daje mi energię na wyprawę poza
krańce rozumu”.
„Trzeci Biegun” to poruszająca opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, własnego duchowego bieguna, na szlaku, wokół którego rodziła się
tożsamość dzisiejszej Europy.
„Szlak nas wszystkich ze sobą zrównał. Przed
wiekami Camino zlepiło Europę, a nam pozwalało dzisiaj odnaleźć ponadnarodowe człowieczeństwo. Nie liczyło się to, kto był Francuzem, a kto
Włochem. Rozmawialiśmy o sprawach, które łączą, a nie dzielą”.
Anna Augustowska
„Trzeci Biegun” Marek Kamiński,
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016
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Maria z Karabinem

Filmowo

4 marca o godz. 18.00 koncert Marii Peszek i jej płyta „Karabin”. Jak zachęcają organizatorzy, płyta zapowiadana jako jedenaście piosenek na niespokojne czasy, okazała się zaskakująco aktualna, trafna i dla
wielu osób ważna. I choć poglądy Marii są wyraźnie czytelne, ona sama podkreśla swoją apolityczność,
broniąc prawa do bycia tylko artystą. Koncert (był planowany na 5 lutego, bilety zachowują ważność) będzie w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Wstęp 50-80 zł.

Literacko

Boso, ale zawsze w ostrogach

Bolszoj w kinie
19 marca o godz. 16 w Multikinie (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36 B) retransmisja spektaklu z Teatru Bolszoj. Zobaczymy wieczór choreografii współczesnych. Choreografia: Hans van Manen, Sol
León, Paul Lightfoot, Aleksiej Retmański.
Bilety od 25 do 35 zł.

(oprac. J.K.G)

„Zmarł Stanisław Grzesiuk, dziecko stolicy, dziecko ludu warszawskiego” – pisał „Express Wieczorny” w styczniu 1963 roku.
Musiało minąć ponad 50 lat, aby postać tego człowieka legendy doczekała się biografii. Książka o życiu Grzesiuka właśnie trafiła do księgarń.
Jak twierdzi jej autor, Bartosz Janiszewski, być może nikt się wcześniej tym nie zajął, bo Grzesiuk sam opisał swoje pełne dramatycznych zwrotów życie: „Trudno opisywać losy opowiedziane
przez niego samego” – tłumaczy Janiszewski, ale jemu udało się to znakomicie. Autor dotarł do
bliskich Stanisława Grzesiuka, odnalazł niepublikowane nigdzie do tej pory opowiadania i teksty
barda Warszawy. Po latach, wbrew utartym już faktom i opowieściom, poznajemy prawdziwą opowieść o człowieku, który tak kochał życie, że nikomu nie chciał go oddać. Przypomnijmy, że Grzesiuk spędził pięć lat jako więzień obozu koncentracyjnego w Dachau i Mauthausen-Gusen (opisał
to w przejmujący sposób w „Pięć lat kacetu”). Trafił tam jako młody chłopak, wychowany i żyjący
na warszawskim Czerniakowie („Boso, ale w ostrogach” – to powieść, w której ocala od zapomnienia przedwojenną Warszawę). Po wojnie walczył o zdrowie w sanatoriach i szpitalach dla gruźlików (tak powstała ostatnia część trylogii „Na marginesie życia”).
Teraz możemy skonfrontować widzenie świata Grzesiuka z tym, jak go zapamiętali inni. Co
ważne przygotowana przez Janiszewskiego biografia jest przede wszystkim historią człowieka,
który w każdych okolicznościach był piewcą życia, kochał je i cenił w każdej sytuacji. Wszędzie
był królem życia.
Anna Augustowska
„Grzesiuk. Król życia” Bartosz Janiszewski,
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2017 rok
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Z fotografią po Kazimierzu

Zbaw i ochraniaj
Pod takim tytułem 19 stycznia br. odbył się w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej w Lublinie wernisaż wystawy fotograficznej przygotowanej przez Grupę Twórczą MOTYCZ, do której należą m.in. Dariusz Hankiewicz i Krzysztof Sak – znani i bardzo utalentowani lekarze LIL.
Prezentowane w klasztorze fotografie to wędrówka po ścieżkach prawosławia, autorzy przygotowywali zdjęcia przez 3 lata.
Wernisaż towarzyszył Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan
i odbył się pod patronatem abpa Abla.
aa

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w V Ogólnopolskim
Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 4-8 października 2017 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.
Gościem specjalnym pleneru będzie Andrzej Koziara, dziennikarz, fotograf, filmowiec i dokumentalista. Były zastępca redaktora naczelnego
National Geographic Polska, naczelny Tropami Discovery Chanel, korespondent wojenny (Kaukaz, Jugosławia). Pracował dla Macleans Magazine (Kanada), The Economist Intelligence Unit, Christian Science Monitor (USA), The Warsaw Voice, Der Volkskrant (Holandia). Były naczelny
miesięcznika „Pryzmat” w Białej Podlaskiej, LAJF w Lublinie, korespondent wielu innych gazet.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po szczegóły dotyczące
pleneru pod adres http://kultura.oil.lublin.pl/plener2017/
Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, ul. Chmielna 4 w dniu 18.11.2017 r. o godzinie 12.00. Tam też będzie można oglądać wystawę do 7.12.2017 r.
Planujemy pokazanie jej w innych Okręgowych Izbach Lekarskich
w Polsce.

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet
Medyczny w Lublinie we współpracy
z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów
Fotografików Okręg Lubelski ogłasza
VII Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz,
prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusz Spustek
i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop.

Łagodnie zasłuchani
O tym, jak bardzo muzyka potrafi łączyć ludzi i wprowadzać w dobry nastrój, przekonali się licznie przybyli uczestnicy koncertu – pierwszego z cyklu „Muzycznych piątków u lekarzy” – który odbył się 3 lutego
br. w Klubie Lekarza w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.
W inaugurującym ten cykl przedsięwzięciu wystąpił lubelski kardiochirurg Cezary Jurko (wokal i gitara) i Agnieszka Zarębska (w trakcie specjalizacji z pediatrii) – wokal i flet poprzeczny. Przygotowali recital piosenek i ballad pt. „W krainie łagodności”. Publiczność łagodniała z każdą piosenką, rozpływała się wsłuchana w poetyckie słowa wykonywanych utworów, bo trudno byłoby inaczej, kiedy słucha się Stachury, Poniedzielskiego, Przybory czy Okudżawy… Były więc bisy, gorące oklaski, kwiaty i podziękowania – także za towarzyszącą koncertowi zachwycającą prezentację zdjęć (klimatycznych i malarskich), których autorem
jest Cezary Jurko.
Już 10 marca kolejny „Muzyczny piątek” – tym razem bluesowy ale…
nie tylko. Wystąpi radiolog zabiegowy Maciej Szajner.
aa
Fot. Dariusz Hankiewicz

Nadsyłanie prac do 31 października 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 18 listopada 2017 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 9 grudnia 2017 r.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
www.kultura.oil.lublin.pl/konkurs2017
Wszystkie informacje dotyczące tej edycji konkursu, w tym informacje
o rozstrzygnięciu konkursu będą publikowane pod adresem:
http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-2017/

Kultura u lekarzy w marcu
3 marca – Klub Globtrotera – prof. Edward Zderkiewicz „Republika Południowej Afryki”; godz. 18.00.
4 marca – „Zatrzymać chwile ulotne” – wystawa malarstwa dr Roksany Hałasy; godz. 12.00.
10 marca – „Muzyczne piątki u lekarzy” – dr Maciej Szajner „Nie tylko blues”; godz. 18.00.
31 marca – „Muzyczne piątki u lekarzy” – Red Tramps „Ballada o czerwonych trampkach”; godz. 18.00.
Wszystkie spotkania odbęda się w Klubie Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4.
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Sałatka po lekarsku

Wspomnienie dzieciństwa,
czyli… blok
Do wiosny wciąż daleko, chociaż dni coraz dłuższe nadal kiepsko. Co robić? Najlepiej poprawić
sobie humor. A jak? Wspominając dzieciństwo i to
na słodko. Najlepiej z udziałem kakao. I czynię tak
nie bez przyczyny.
Już Majowie i Aztekowie cenili ziarna kakaowca. Napój przyrządzany z nasion owoców kakaowca był przez nich nazywany napojem bogów.
A dlaczego? Otóż oprócz źródła witamin i mikroelementów
oraz tak dzisiaj cenionych przeciwutleniaczy (30 razy więcej
niż zielona herbata!), zawierają one węglowodany, nasycone
kwasy tłuszczowe, wapń, witaminę B2, błonnik, magnez, fosfor, potas, cynk, sód, witaminę B3, białka, witaminę B, dzięki czemu mają działanie modulatora homeostazy naczyń, hamowanie agregacji płytek krwi w tętnicach. Stymulują produkcję tlenku azotu we wnętrzu ścian tętnic i poszerzenie tętnic. Używanie ich powoduje zwiększanie poziom HDL oraz
zapobiega przedwczesnemu starzeniu i objawom menopauzy. Ziarno kakaowca zawiera także składniki, które uspokajają, poprawiają humor. Czy coś jeszcze trzeba dodawać? Nie,
więc do roboty:

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
20 stycznia
Sąsiad spod okna, właściciel baru o rdzennie polskiej nazwie „ZANZIBAR” powiedział, że gdy tylko wyjdzie ze szpitala, to zmienia szyld swojej knajpy na „SANESCOBAR”, bo
bar niedługo może być barowi nierówny a nazwa „SANESCOBAR” to powiew dyplomatycznej świeżości, obycia w polityce, nowej geografii świata i gwarancja, że jak się w końcu wezmą za bary, to jego bar na pewno przetrwa, bo nie ma siły, żeby go znaleźli. I tu chyba ma rację.

24 stycznia

5 lutego
Zgodnie z optyPIStycznymi prognozami już niedługo możemy stać się może nie Zieloną, ale na pewno POZAEUROPEJSKĄ WYSPĄ SZCZĘŚLIWOŚCI... Wyspą?!... Więc może tym bardziej powinniśmy się strzec bałwanów, bo to ogromne zagrożenie dla każdej wyspy i nie chodzi tu o zalanie, bo to
u nas częste zjawisko zwłaszcza w łyk-endy, ale o to, że z czasem te bałwany mogą doprowadzić do tego, że staniemy się wyspą bezludną. I to mimo 500 +!...

Od dzisiaj dostałem czopki. Szczęśliwy nie jestem. Z założenia. Sąsiad z dostawki mnie uspokoił, że może będę, bo
czopki to może być dobry omen, albowiem CZOPEK to teraz
znakomite wyjście, żeby czuć się dobrze, bezpiecznie a nawet
szczęśliwie, bowiem CZOPEK niedługo może być narodowym
symbolem kariery politycznej, zawodowej a także niepodważalnym argumentem gwarantującym pozytywne załatwienie
każdej sprawy w każdym urzędzie, nie tylko od BYTOWYCH
SPRAW. Nie do końca zrozumiałem, ale założyłem. Znaczy –
założyłem, że tak może być. Czasami dobrze jest mieć życzliwych sąsiadów.

Składniki:
1opakowanie mleka w proszku (takie „ niebieskie”) 500 g
1 opakowanie ciemnego kakao 150 g
300 g dobrego masła
2/3 szklanki wody
½ szklanki cukru trzcinowego
1 cukier waniliowy
80 g rumu (ciemnego)
150 g mieszanki różnych orzechów (według upodobania),
mogą być też rodzynki ale suche niemoczone i pokruszone
herbatniki (Petite Beure ).

Wykonanie:
Wodę, cukier trzcinowy i waniliowy oraz masło roztopić w garnku. W tym czasie w dużej misce połączyć mleko
w proszku i kakao. Roztopione masło i pozostałe składniki (cały czas mieszając) studzimy, a następnie lekko ciepłe wlewamy do miski z mlekiem w proszku. Teraz całość szybko mieszamy dodając alkohol i orzeszki oraz herbatniki itd. Całość
szybko wykładamy do dużej „keksówki”, „ubijamy” i wystawiamy na balkon (jak zimno) lub do lodówki do stężenia. A po
kilku godzinach wyjmujemy z formy nasz łakoć (polewając
ciepłą wodą foremkę), robimy sobie kawkę, kroimy subtelne
kromeczki i… delektujemy się smakiem dzieciństwa.
Dariusz Hankiewicz

Kolejne oglądanie TV którejś tam, bo znowu nie zdążyłem
przed sąsiadem wrzucić opłaty na to, co chciałbym oglądać.
Akurat występował taki jaki jakby z rządu, albo z rzędu i zapewniał że jest coraz lepiej, że powinniśmy się cieszyć, a głównie z tego, że po tylu latach zniewolenia jako naród i suweren
jesteśmy wreszcie podmiotem! Pomyślałem – a mamy wpływ
na orzeczenie, głupolu?! I na to, że w dopełniaczu bilion długu
a w wołaczu ciągle tylko – POMOCY!!! I że celownik nadal nie
u nas. Do tego co stanowisko, to nowy mianownik i posłuszny
narzędnik, a co człowiek, to biernik. Polskiego się uczyć a nie
WYSTĘPYWAĆ w telewizorni!...

2 lutego
Źle spałem, bo dręczyło mnie pytanie – czy debilizm polityczny nie powinien być leczony z urzędu?!... Ale potem zaraz
refleksja – przecież od razu będą odgórne wątpliwości o jaki
urząd chodzi, bo nie z każdego urzędu będzie można, zawsze,
gdy na urzędzie siedzi ten ktoś, kto właśnie powinien siedzieć!
I tu rozdwojenie jaźni – albo powinien siedzieć, albo powinien być leczony. Innego wyjścia w obecnych realiach nie ma,

11 lutego

14 lutego
Nie chcę krakać, ale chyba grozi nam nowa narodowa zabawa, tym razem – „W KUCANEGO”. Bo kucanie zaczyna być jakby nagminne i to nie w ramach „KUCANEGO BERKA”, tylko raczej OBERKA, bo kuca i tańczy już bardzo wielu i to tak, jak im OBER zagra. A potem, jak
zabawę zatwierdzi Sejm (bo zatwierdzi), to już wszystkim się
będzie tańczyło pod dyktando w rytmie na przykład kulawiaka, krokowiaka, mazura (o ile przyłączą do Warszawy), poloneza (może znowu na asygnaty), chodzonego (ale tylko za zgodą CBŚ) i polki demolki. Tango jeszcze może zostanie, bo to
„dwa na jeden”, ale dwóch na jednego też może być, bo tak łatwiej każdego jednego obtańczyć. Chyba czas uważniej popatrzeć na te tańce i to krok po kroku, bo możemy szybko wkroczyć w nie tak znowu odległą przeszłość!

Po kolejnym przymusowym (bo monetę wrzuca jeden a patrzeć muszą wszyscy, jak to na sali chorych) oglądaniu telewizji uważam, że z PSYCHOLOGII jako dziedziny naukowej, jak
najszybciej powinna się wydzielić odrębna gałąź, też naukowa,
pod nazwą PSYCHOLOGIA POLITYCZNA, bo psychologów
politycznych nie mamy, a psychopatów politycznych w bród.
Więc niech coś się stanie w tym względzie, bo niedługo tylko gałąź nam zostanie. I brud. I politycy specjalnej troski. Ale
o tych zatroskany akurat nie jestem.

1 lutego

Podobno aktualnie największym problemem Polski jest
SMOG! Bo dymią fabryki, kominy, ludzie palą podobno śmieciami, kaloszami, plastykami i pseudowęglem, jest smrodliwie,
duszno, nie ma czym oddychać i w ogóle robi się klimat nie do
życia! A ja myślę, że gdy nam jako narodowi coraz mocniej pali
się grunt pod nogami, to na te kalosze i inne świństwa nie ma co
wszystkiego zwalać. W tematach zastępczych zawsze byliśmy
dobrzy, ale może zacznijmy od tego co najbardziej nas truje!
A kalosze zostawmy na czas, gdy będzie padało, a nie gdy się
jeszcze bardziej będzie rozpadało. I nie palmy się do tego.

Przywieźli pacjenta z wypadku. Drogowego, ale nie z tego,
o którym teraz tak obszernie piszą. Po operacji i po wybudzeniu delikwent zapytał – „Jestem w szpitalu?!”. A lekarz na to „Częściowo tak”. I słusznie powiedział, bo
pacjent ma gwarantowane prawo do rzetelnej, całościowej informacji medycznej o swoim stanie zdrowia. Nawet drobiazgowej.

27 stycznia

•
•
•
•
•
•
•
•

11 lutego

mimo że większość ma nadzieję. No, wychodzi na to, że nadzieja nadal nam matką.

9 lutego
A propos właśnie 500 +. Przeczytałem, że podobno największy popyt na viagrę był w schyłkowych czasach PRL-u,
bo wtedy się pojawiła. Teraz podobno ma wystarczyć te 500+.
Ale czy wysterczy?...

10 lutego
Czasy są nieprzewidywalne i tak sobie pomyślałem, że w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego najbardziej ze służby zdrowia
wygrani będą ginekolodzy. Chirurdzy, ortopedzi, urolodzy, traumatolodzy i wszyscy inni zabiegowcy pójdą na pierwszą linię
frontu, a ginekolodzy nie, bo będą na pewno mieli przydział
mobilizacyjny do kasyn, żeby tyły od frontu zabezpieczać. Albo odwrotnie.

16 lutego
Podobno niedługo ma wejść w życie najnowsza reforma
SŁUŻBY ZDROWIA. Ludzie, to poważne ostrzeżenie! Próbujmy zdrowieć, póki jeszcze można, zanim ta reforma wejdzie.
Bo na zdrowie raczej nam nie wyjdzie a życie, a głównie przeżycie, może utrudnić. Służba zdrowia w reformach to może być
śmieszny widok, ale widoki na przyszłość nieśmieszne!

17 lutego
Coraz bliżej do wiosny. Oby nie WIOSNY LUDÓW!!!...
Irosław Szymański

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Zaproszenie do teatru
Szanowni Państwo,
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Koleżanki i Koledzy!
40 lat minęło… z tej okazji, z wielką przyjemnością
zapraszamy na kolejny

Lubelska Izba Lekarska delegatura w Białej Podlaskiej zaprasza do Teatru „Roma” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, dn. 19 marca 2017 r. (niedziela) na musical „MAMMA MIA” – 3 godz. (17–20)
Wyjazd dn. 19.03.2017 r. o godz.12.00 z Białej Podlaskiej, ul. Terebelska – szpital – główne wejście do budynku, godz.12.10, ul. Warszawska 14 (parking przychodni),
godz.12.30 Międzyrzec Podlaski, parking „Stokrotki”.
Koszt: 160 zł – bilety (I, II, III, IV rząd), transport, ubezpieczenie, parking.
Otrzymaliśmy potwierdzenie tylko na 28 biletów.
Zgłoszenia i wpłaty do dn. 17.02.2017 r. w siedzibie Delegatury LIL, ul. Warszawska 14, lok. 046, tel.83 344 28 87,
niski parter budynku przychodni – wejście od ul.Kusocińskiego pod rehabilitacją.

Odeszli

Zjazd absolwentów AM w Lublinie
1971-1977
Jubileuszowy Zjazd Koleżeński
dnia 10.06.2017 r.
Zgłaszanie uczestnictwa do 1.05.2017 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!

Absolwenci Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie
lata 1964–1970
Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie z lat 1964-1970

na kolejne spotkanie koleżeńskie,

Grażyna Mardarowicz
(1951-2016)

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.

Terminy spotkań
naukowo-szkoleniowych
Oddziału Lubelskiego PTS
Spotkania organizowane są o godzinie 10.30
w hotelu EUROPA,
Krakowskie Przedmieście 29, Lublin.

Grażyna Mardarowicz z domu Rejmak urodziła się Kielcach. Na studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej przyjechała do Lublina. Studia w latach 1969-1975 zakończyła odebraniem dyplomu z wyróżnieniem. Od III roku studiów – jako członek Studenckiego Koła Naukowego – związana była Kliniką Chorób Wewnętrznych PSK1 w Lublinie. Tam zrealizowała kolejne
specjalizacje: w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Tam też uzyskała stopień naukowy doktora nauk
medycznych (1982). Pracowała jako asystent a później jako
adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, a od 1987 – Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Instytutu Chorób Wewnętrznych, pełniąc w latach 1993-2006 obowiązki zastępcy kierownika. W 2010 roku przeszła na emeryturę. Zmarła
w październiku 2016 roku. Została pochowana w grobowcu
rodzinnym Rejmaków w Motyczu koło Lublina.
Dla nas studiujących razem z Nią przez 6 lat w jednej grupie studenckiej (której była starościną), Grażyna pozostanie
we wdzięcznych wspomnieniach jako bardzo bliska koleżanka – mądra, utalentowana, piękna i nietuzinkowa…
Koleżanki z grupy 18b

które odbędzie się w Serocku w hotelu „Warszawianka” w dniach 5–7 maja 2017 r.
Koszt uczestnictwa w programie spotkania wynosi 320 zł od osoby, oraz dodatkowo koszty zakwaterowania w hotelu.
Osoby zainteresowane prosimy o wpłacenie tej kwoty na podane poniżej konta organizatorów:
66 1020 3176 0000 5102 0033 8376 – posiadacz rachunku: Liliana Szymańska-Mazur
informacja pod nr tel.: 605 589 587, e-mail: lilianamazur@gmail.com
24 1240 2496 1111 0000 3761 2432 – posiadacz rachunku Jolanta Żuber-Wieczorkiewicz
informacja pod nr tel.: 604 415 883 e-mail: jwieczorkiewicz@ gazeta.pl
Rezerwacja noclegów telefoniczna na numer: 22 768 90 00 lub mailowo: rezerwacja@warszawianka.pl
podając numer naszej rezerwacji: ET-379 hasło: Zjazd Lekarzy. Numer konta do wpłat za noclegi:
PL 68 1610 1351 2110 6101 0298 0002
Rezerwacji uczestnictwa w spotkaniu i wpłat za noclegi należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2017.

Zjazd Absolwentów
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie
rocznik 1984-1990/91
Koleżanki i Koledzy!!!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie
• Termin: 21października 2017 (sobota).
• Miejsce: hotel Agit, Lublin, ul. Wojciechowska 29
(istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Agit, kontakt: 721 1003 300, recepcja@agit.com.pl; w hotelu Focus,
al. Kraśnicka 80, kontakt: 81 527 00 44, biuro@hotelfocus.
pl)
• Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zjazd.am@
gmail.com
• Telefonicznie, SMS pod nr tel.:
508 074 969 Edyta Rybak, 501 603 678 Tomasz Broda.
24

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko (także panieńskie), adres internetowy, ew. telefon, nr grupy studenckiej.
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do: 31 lipca 2017.
Uwaga! – dalsze informacje będą przekazywane tylko drogą
elektroniczną do osób, które podały adres mailowy.

Panu doktorowi

• 6 III 2017 – 2 x 1h bloki tematyczne:
• A – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biologiczne podstawy stosowania biomateriałów w stomatologii. Przegląd wskazań”,
• B – lek. stom. Tomasz Jagielak, Medilab Białystok: „Biomateriały; porównanie dostępnych preparatów. Praktyczne
wskazania wyboru produktów w różnych przypadkach klinicznych”.

MEDICUS 3/2017

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego wsparcia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają
współpracownicy z Oddziału Chirurgii Naczyniowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie

• 3 IV 2017 – prof. dr hab. Jerzy Sokołowski: „Cementy szkłojonomerowe – niedoceniane materiały odtwórcze o wyjątkowych właściwościach użytkowych”,
• 8 V 2017 – dr n. med. Mariusz Szuta, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej: „Znieczulenia w gabinecie stomatologicznym”,

Pani

Grażynie Sawie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

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

Koszt uczestnictwa: PLN 250,- (w przypadku rezygnacji po
31.08.2017 nie zwracamy wpłat)
nr konta: 34 2490 0005 0000 4000 5090 0276 (w tytule
przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika).
Prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu i powiadomienie wszystkich znajomych!!!
Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny

Grzegorzowi Molasowi

składają
Prezes, członkowie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
oraz pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej

Doktor

Ewie Goleckiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Zapraszamy
do odwiedzania strony Duszpasterstwa Służby Zdrowia
z aktualnościami z naszej działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl
MEDICUS 3/2017

MATKI
składają koleżanki i koledzy
z Lubelskiego Związku
Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców
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Praca
Lekarze
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• Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławickie 14, pilnie zatrudni kierownika przychodni –
lekarza rodzinnego/internistę medycyny pracy, pielęgniarkę z uprawnieniami z medycyny pracy oraz lekarza dentystę ze specjalizacją (praca na NFZ i prywatnie). Dowolna forma
zatrudnienia. Więcej informacji pod nr e-mail:
fundacjarozwoju@kul.pl tel. 81 445 32 35, 536
536 663.

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Biłgoraju nawiąże współpracę z lekarzem dentystą.
Kontakt dentica44@gmail.com, Tel. 692 476
356 po 19.00.
• Centrum Stomatologii w Lublinie podejmie
współpracę z protetykiem, oraz endodontą (leczenie pod mikroskopem), tel. 512 350 333.
• 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 487438.
• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa. Tel. 81 527
60 50.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ.
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach stomatologii.
CV proszę przesyłać na maila biuro.collage@
wp.pl Tel. 660 051 022.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni pilnie stomatologa. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501
063 325.
• Zatrudnimy stomatologa do leczenia endodontycznego. Nie wymagamy specjalizacji. Tel.
503 112 093.
• Praca dla stomatologa ze specjalizacją na nowym osiedlu w Lublinie Tel. 796 644 246.
• Lekarza stomatologa zatrudnię – Lublin centrum. Tel. 697 979 182.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ
do pracy w szkole podstawowej w ramach
umowy z NFZ. Tel. 502 365 615.
• ,Renomowane Centrum Stomatologii Estetycznej „Orto-Plus” w Puławach, zatrudni lekarza
protetyka, lekarza stomatologa i lekarza implantologa. Bardzo dobre warunki pracy, nowoczesny sprzęt, możliwość kształcenia przez
lekarzy UM Lublinie. Tel. 81 888 17 18.
• Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa ze specjalizacją z zakresu chirurgii implantologicznej.
Tel. 731 313 193.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w ramach NFZ
i prywatnie w Zamościu Tel. 505 046 653.

Centrum Medyczne
MEDICOS
w Lublinie, ul. Onyksowa 12
zatrudni
lekarzy stomatologów
specjalistów z zakresu

stomatologii zachowawczej
z endodoncją
oraz chirurgii stomatologicznej.
Świadczenia stomatologiczne
wykonywane są prywatnie
oraz w ramach umowy z NFZ.
Prosimy o przesyłanie CV
mail: cmmedicos@gmail.com
tel. 601663122

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). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 5 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.
• NZOZ „ESKULAP” s.c. w Rejowcu Fabrycznym,
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 99,
pilnie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Tel. (82)
56 63 180 lub eskulap.rejowiec@wp.pl
• NZOZ Puls-Med Lublin, ul. Weteranów 11 zatrudni lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji na umowę o pracę. Tel. 603 663
034 lub 606 203 502.
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Chełmie zatrudni lekarza
specjalistę chirurgii naczyniowej na stanowisko: kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej, oraz asystentów w nowo otwieranym oddziale. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia. Tel. 82 56 23 223; 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1; szpital@szpital.chelm.pl
• Centrum Medyczne Chodźki zatrudni lekarza
rodzinnego na godziny. Tel. 602 585 684.
• Centrum Medyczne Chodźki podejmie współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: alergologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, ginekologii, neurologii dziecięcej, endokrynologii, ortopedii, ortopedii dziecięcej,
psychiatrii. Tel. 604 710 463 praca@cmchodzki.pl
• Psychiatrę (również lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii) zatrudnimy do pracy w stacjonarnym psychiatrycznym ośrodku leczenia
(leczymy depresje, nerwice, uzależnienia). Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia (może być praca w pełnym lub niepełnym wymiarze). Zgłoszenia na adres info@zielonaklinika.pl lub tel. 722 141 121.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem internistą, rodzinnym i pediatrą do pracy w POZ w ramach umowy z NFZ. Tel. 502
365 615.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem neurologiem i kardiologiem – pacjenci
prywatni. Tel. 502 365 615.
• Współpracę z lekarzem medycyny estetycznej
podejmie Centrum Stomatologii w Lublinie, tel.
512 350 333.

• 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
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 57 22 300 lub kom. 513
030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl
• 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
• 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.
• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim podejmie współpracę z lekarzami o specjalności w dziedzinie otolaryngologii, chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii. Tel. 533 326 122.
• Przychodnia „Bio- Medical” w Lublinie, ul. Weteranów 11, podejmie współpracę z lekarzem
specjalistą medycyny rodzinnej, posiadającego
możliwość zbierania deklaracji. Warunki współpracy oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Tel. 603 800 501, 501 386 857.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego/
internistę na zastępstwo. Tel. 516 074 144.
• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza do pracy w godzinach dziennych i popołudniowych w Izbie
Przyjęć oraz lekarzy do pracy w specjalistycznym zespole wyjazdowym. Tel. 533 326 122.
• Nawiążę współpracę z lekarzem specjalistą
w dziedzinie otolaryngologii lub w trakcie specjalizacji. Tel. 602 115 527.
• ARION Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju zatrudni lekarza specjalistę neonatologa oraz pediatrę. Tel. 84 688 22 52, mail: sekretariat.bilgoraj@arion-szpitale.pl
• 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 5021.
• 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 5021.
• Zatrudnię w pełnym wymiarze godzin lekarza
do pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ AniMED w Urszulinie (specjalista medycyny rodzinnej lub internista). Warunki pracy i płacy do uzgodnienia, w ofercie
mieszkanie ok. 100 mkw. Kontakt pod numerami telefonu: 608 315 587, 502 639 781, 82 571
30 02.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjalności internista/medycyna rodzinna. W celu
uzyskania informacji serdecznie zapraszamy
do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu (48) 621 50 16.

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

• 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.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Telefon: 502 115 045.
• Do wynajęcia pomieszczenia na gabinety lekarskie lub pracownię fizjoterapeutyczną, Bełżyce, ok. 70 mkw. Tel. 509 974 468.
• Sprzedam unit stomatologiczny OMS w dobrym stanie. Tel. 530 733 359.
• Kupię działający NZOZ na terytorium województwa lubelskiego. Tel. 602 585 684.
• Sprzedam aparat USG GE Volsuon 730 z 3 głowicami: 4 D brzuszną, 4 D endovaginalną oraz
kardiologiczną. Aparat rekondycjonowany
w 2013 roku. Głowice zakupione jako nowe
w 2013 roku. Tel. 604 710 463.

Składki członkowskie w 2017 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 marcu – na bieżąco. Pożyczki szkoleniowe – na
bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie: w kasie LIL – 81 536
04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83
342 82 07, Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58. Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej
połowie miesiąca.

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

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

DzU z 2016, poz. 522 nakłada na
lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej
obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
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Biura w delegaturach

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

• Komisja Stomatologiczna:
81 536-04-87,
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Jacek Niezabitowski
tel. 601 501 470, rpl@oil.lublin.pl
• Archidiecezjalny Duszpasterz
Służby Zdrowia:
ks. Wojciech Iwanicki,
663 983 783, wiwanicki@o2.pl
• księgowość: 81 536-04-71,
kasa czynna: poniedziałek: 10-15,
wtorek: 9-16.45, środa,
czwartek: 10-15.30, piątek: 10-12
• kancelaria Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl
• kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego: 81 536-04-77,
sad@oil.lublin.pl
• ubezpieczenia lekarzy:
81 536-04-77 (Lublin),
Uwaga!
83 344-28-87 (Biała Podlaska), Zmiana
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.

28

MEDICUS 3/2017

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

