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Cerowanie rozdartej sieci
Celem tej „operacji sieciowej” jest medialne stworzenie błęd-

nego mniemania, że przeniesienie kolejek z jednego miejsca na 
inne, będzie dobrodziejstwem dla pacjentów. A tak naprawdę cho-
dzi o pieniądze, a właściwie o ich chroniczny niedostatek.

Marek Stankiewicz
str. 2–3

Nakaz pracy trafił w powołanie
– Pracowałam w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym 

w Lublinie prawie pięć lat. I ta praca, wymuszona nakazem – 
wiem to i podkreślam z całą mocą – to była najlepsza szkoła za-
wodu –

mówi Barbara Ćwiklińska, emerytowana internistka 
z ponad 40-letnim stażem pracy lekarza, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 18–19

Dopełnia mnie muzyka
– Od najwcześniejszego dzieciństwa chciałam leczyć ludzi, 

a muzyka, śpiew, sztuka w ogóle – mimo że bardzo ważne, wręcz 
niezbędne w moim życiu – jednak miały pozostać pasją –

mówi Agnieszka Zarębska, rezydentka pediatrii, była 
aktorka Teatru ITP, entuzjastka śpiewu gospel i piosenek 

z tekstem, w rozmowie z Anną Augustowską
str. 20–21
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Diagnoza wstępna

Jak się ma lekarski samorząd na Lubelsz-
czyźnie? Zjazd udzielił Radzie absolutorium 
bez zastrzeżeń. Zapewne delegaci zauważy-
li dobrą kondycję fi nansową Izby, a co bar-
dziej dociekliwi zastanawiali się nawet, czy 
nie ma już jakiegoś pomysłu na wydanie 
nadwyżki. Otóż śpieszę z wyjaśnieniem, że 
pewne pomysły nabierają nawet już wyraź-
nych kształtów. Wspomniałem na zjeździe, 
że staraliśmy się wykupić w trybie bezprze-
targowym nieruchomość przy Chmielnej 4, 

na której usytuowana jest obecna siedziba naszej Izby. Z wy-
kupem bez przetargu nam nie wyszło, bo warunkiem była re-
alizacja celów publicznych, zdefi niowanych ściśle w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami. I choć wciąż jestem przeko-
nany, że spełniamy ten warunek i realizujemy cele publicz-
ne, opinia prawników Urzędu Miasta Lublina była zgoła od-
mienna. Po prostu wykluczyła nas z grona podmiotów upraw-
nionych do wykupienia użytkowanej nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym. 

To prawda, że teraz nasz kapitał, po zwiększeniu miesięcz-
nej składki do 60 zł, wzrasta szybciej niż dotychczas, pomi-
mo zwiększonego wydatkowania na cele skierowane bezpo-
średnio dla lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekar-
skiej. Od dawna Rada i jej Prezydium starają się wpłynąć re-
alnie na lepsze warunki funkcjonowania lekarza indywidual-
nie poprzez zwiększanie pomocy i refundacji kosztów kształ-
cenia, a także poprzez refundację 90 proc. ubezpieczenia OC. 
Decyzje o zwiększeniu fi nansowania indywidualnie dla leka-
rzy zapadają nie tylko każdego roku po uchwaleniu budżetu 
przez zjazd, ale też w ciągu roku budżetowego. 

Natomiast wracając do siedziby, zastanawiamy się nad pod-
jęciem historycznej decyzji dotyczącej naszego samorządu. 
Czyli – budowa nowej siedziby izby lekarskiej lub zakup już 
gotowego budynku lub lokalu z przeznaczeniem na siedzibę 
Izby. W obu przypadkach ostateczne warunki nowej siedziby 
Izby muszą być lepsze od obecnych, czyli przede wszystkim 
duży parking zapewniający lekarzowi łatwy kontakt z Izbą, sa-
la konferencyjna na około 200 osób, a lokalizacja koniecznie 
w Lublinie, niezbyt daleko od centrum. Niełatwo będzie zna-
leźć taką właśnie lokalizację. Przed kilkoma miesiącami oglą-
daliśmy plany, które kuszą z powodów historycznych, a do-
tyczą miejsca jeszcze przedwojennego, naszej byłej siedziby 
Izby przy ulicy Cichej. Analizując tę opcję przymierzyliśmy 
się w planach do ewentualnego połączenia powierzchni kilku 
apartamentów, które zostały wystawione do sprzedaży. Nieste-
ty, tej powierzchni trochę brakowało i nie miało to większego 
znaczenia, gdyż w tym miejscu zorganizowanie parkingu jest 
niemożliwe. Podobnie, z powodów przedstawionych powyżej 
(powierzchnia, lokalizacja, parking), nie mogły być przyjęte 
do rozpatrzenia stare, często zabytkowe budynki, zgłaszane do 
sprzedaży. Jesteśmy zainteresowani wszelkimi informacjami 
dotyczącymi możliwości kupna przez nas gruntu pod budo-
wę siedziby Izby lub kupna części budynku już wybudowa-
nego, czy też zaplanowanego do wybudowania. 

Wszystko wskazuje na to, że trzeba zlecić profesjonali-
stom badanie rynku nieruchomości w zakresie ofert sprzeda-
ży i przedstawienia ich do rozpatrzenia, ale pod warunkiem 
spełnienia wszystkich naszych wymagań z równoczesnym 
uwzględnieniem naszych możliwości zarówno prawnych, jak 
i fi nansowych. Sprawa jest poważna. Sądzę, że delegaci ze 
zrozumieniem przyjechaliby na Nadzwyczajny Zjazd zwoła-
ny w celu podjęcia tej trudnej decyzji. 

Janusz Spustek

Prace nad siecią szpitali trwały bardzo długo, ale, nieste-
ty, w większości w zaciszu Ministerstwa Zdrowia. Po kolej-
nych falstartach udało się w końcu Radzie Ministrów przy-
jąć jedną z najbardziej kontrowersyjnych ustaw, meblują-
cej na lata rynek świadczeń zdrowotnych. Na inaugurację 
ustawy o sieci szpitali poczekamy aż do jesieni. 

Sieci sprzeciwiają się pacjenci, lekarze, związkowcy, pra-
codawcy i samorządowcy. Nawet w obozie władzy z dnia na 
dzień szeregi jej entuzjastów topnieją w oczach. Dodatkowy 
czas ma być poświęcony na podjęcie kolejnych dyskusji i wy-
jaśnienie wątpliwości zgłaszanych w kolejnych etapach prac 
legislacyjnych. 

Uwagi samorządu lekarskiego tradycyjnie zignorowano. 
„Zmiana zasad rozliczeń z kontraktowych na ryczałtowe nie 
będzie motywować szpitali do lepszej gospodarności. Konku-
rencyjność jest bezcenną wartością dla ochrony zdrowia, a ra-
dykalne zmiany w systemie powinno się wprowadzać jedynie 
pod warunkiem zwiększenia publicznych nakładów na zdro-
wie do minimum 6% PKB” – bezskutecznie przekonywał jesz-
cze w styczniu br. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej. 

Gonitwa myśli ściga się z harmiderem

„W swoich założeniach projekt o sieci przypomina raczej 
wprowadzenie struktur SPZOZ-ów, które przecież nie miały 
nic wspólnego z jakąkolwiek samodzielnością” – cofa się pa-
mięcią Maciej Murkowski, wykładowca Wyższej Szkoły Me-
nadżerskiej w Warszawie. „Obraz rzeczywistości, jaki rysuje się 
po wprowadzeniu tej ustawy, to upadłość kilkuset szpitali, wy-
dłużone kolejki, około 20 tysięcy pracowników medycznych, 
którzy będą poszukiwać nowego miejsca pracy i szpitale pry-
watne leczące tylko odpłatnie. Jednym słowem chaos i zamie-
szanie” – bije na trwogę dr Beata Małecka-Libera, przewod-
nicząca sejmowego Zespołu Zdrowia Publicznego (PO). Tym-
czasem minister Konstanty Radziwiłł (PiS) przekonuje, że szpi-
tale uzyskają stabilną gwarancję fi nansowania i fundusze, któ-
rymi będą mogły elastycznie dysponować. Co więcej, wiesz-
czy rychły koniec głównej plagi polskiej służby zdrowia: wie-
logodzinnych kolejek chorych na SOR-ach. Zapewnia, że pa-
cjent wypisany ze szpitala będzie mógł uzyskać wiele świad-
czeń w poradni przyszpitalnej. Emocje, egzaltacja, gonitwa my-
śli, a co najgorsze harmider po obu stronach politycznej baryka-
dy, nie dają nadziei, aby zwyczajny polski zjadacz chleba, czy-
li nasz pacjent, cokolwiek z tego zrozumiał. Ani szewska pa-
sja dziarskich reformatorów z Miodowej, ani melodramatyzm 
i rozpłomienienie opozycji nie przybliżają nas do rozwiązania 
tego węzła gordyjskiego.

Przypominam, że jeszcze przed dziesięciu laty, kiedy nie-
odżałowanej pamięci Zbigniew Religa nieśmiało napomykał 
o sieci, Radziwiłł ostrzegał o „niebezpiecznej utopii tego po-
mysłu, który miałby sprowadzić centralizm i etatyzm na ska-
lę niespotykaną w żadnym nowoczesnym kraju”. Pewnie nie 
on pierwszy i nie ostatni swój punkt widzenia dopasowuje do 
punktu siedzenia.

Tak naprawdę chodzi o pieniądze

A właściwie o ich chroniczny niedostatek w ochronie zdro-
wia. Celem tej „operacji sieciowej” jest medialne stworzenie 
mamidła i błędnego mniemania, że przeniesienie kolejek z jed-
nego miejsca na inne, będzie dobrodziejstwem dla pacjentów/
wyborców. Reszty dopełnią rządowe ekipy reporterskie, które 

w porze największej telewizyjnej oglądalności pokażą opusto-
szałe korytarze, dotychczas obleganych SOR-ów. Z punktu wi-
dzenia władzy, która chełpi się zapowiedziami, że będzie nami 
rządzić przez kolejne dekady, skupienie skąpych zasobów fi -
nansowych i medycznych profesjonalistów w uprzywilejowa-
nej grupie szpitali, bez większego związku z jakością usług czy 
potrzebami społecznymi, jest sprytnym socjologicznym zabie-
giem. Tyle tylko, że to po prostu mistyfi kacja.

Tymczasem codzienność jest nieco bardziej brutalna. 
NFZ przeznacza na leczenie w szpitalach około 30 mld zł. Wszy-
scy wiedzą, że to zdecydowanie za mało. Trąbią o tym od 27 lat. 
Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie ma z czego doło-
żyć, bo teraz za brakujące miliardy trzeba wspierać dzietność 
naszych rodaków i organizować obronę terytorialną. 

organizacji łączących szpitale publiczne z ty-
mi jednodniowymi, czy AOS będą mogły so-
bie pomarzyć. 

Dziś gołym okiem widać, że sieć nie może 
dotyczyć tylko szpitali, bo będzie ułomna. Po-
trzeby zdrowotne obywateli splatają się z te-
rytorialnym miejscem udzielania usług, także 
w zakresie rehabilitacji leczniczej, psychiatrii 
i leczenia uzależnień, leczenia długotermino-
wego, stomatologii, zaopatrzenia ortopedycz-
nego, etc. Szczególnie wyraziste jest to w przy-
padku AOS, gdzie mamy do czynienia z zagęszczeniem poradni 
specjalistycznych w metropoliach, przy braku podstawowych 
poradni w mniejszych miejscowościach. 

Pacjent dla polityków to tylko wyborca

Jedno jest pewne: wszyscy bez wyjątku będziemy 
się uczyć tego systemu od nowa. Szpitale – innego po-

działu wewnętrznego pieniędzy. Świadczeniodawcy pry-
watni – przestawienia się na obsługę prywatnych pacjentów 

płacących z własnej kieszeni. Lekarze, pielęgniarki i personel 
medyczny – nowych reguł kwalifi kacji, kompleksowej obsługi 
i rozliczania procesu leczenia pacjenta.

A pacjent? Przecież to tylko wyborca, jak głosi każda par-
tyjna drwina. Jak będzie mniej placówek i mniej łóżek – bo nie 
wszyscy zakwalifi kują się do sieci – to nie ma siły, żeby mu by-
ło lepiej – ostrzega Andrzej Sośnierz (PiS). 

Sieci nie można zadekretować raz na zawsze. Trzeba sta-
le analizować jej skuteczność. Można wierzyć albo nie, że da-
ne z map potrzeb zdrowotnych będą obiektywne. Ale prze-
cież z czasem zmienią się zasoby, oby na lepsze, co może dać 
szansę na zwiększenie liczby oddziałów, poradni czy pracow-
ni w sieci. Nie wspominając już o kompetentnych ekspertach, 
których będą potrzebować centralne i wojewódzkie instytucje 
zarządzające siecią. Ktoś będzie musiał spokojnie, niekoniecz-
nie w rytm partyjnych werbli, bezstronnie potwierdzić, że bia-
łe to białe, a nie czarne. 

Miejsce szpitala w sieci powinno być nobilitacją dającą szan-
sę na strategiczny rozwój, a nie skokiem na kasę kosztem in-
nych podmiotów. Inaczej będzie to pic na wodę i nowa klątwa, 
rzucona na społeczeństwo, które i tak cierpliwie dopłaca z wła-
snej kieszeni za swoje zdrowotne upokorzenia. Czas pokaże, co 
będzie prawdziwą ceną tej systemowej operacji. I oby pacjent, 
dosłownie i w przenośni, wyszedł z niej żywy. 

Marek Stankiewicz

Cerowanie rozdartej sieci

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.

KWIECIEŃ

• 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.

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez Lubelską Izbę Lekarską

w okresie od 22.04.2017 r. do 20.05.2017 r.

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

Czy się stoi, czy się leży…

Chyba tylko dogmatycy nie dostrzegą, że rządowa ustawa 
spowoduje wydłużenie się kolejek, a także zwiększenie zadłu-
żenia szpitali. Bo nadal nie będą uregulowane płatności za nad-
wykonania. Niezależnie od tego, ile szpitale zrobią, dostaną tyl-
ko tyle, ile odgórnie ustali polityczny dysponent, który z pew-
nością znajdzie sprzymierzeńców w swoich przepastnych in-
stytutach i szpitalach klinicznych. A prywatne szpitale będą 
się mogły obejść smakiem. Jeśli w ogóle dostaną kontrakty, 
to groszowe. A o idei powołania konsorcjów, czyli stworzenia 
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W obradach tegorocznego zjazdu delegatów Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, który odbył się 25 marca br. uczestniczyło 125 le-
karzy, co stanowi ponad 58 proc. spośród 214 uprawnionych do 
udziału w zjeździe. Doroczne spotkanie przedstawicieli samo-
rządu lekarskiego było doskonałą okazją do odświeżenia sta-
rych i dobrych przyjaźni, a same obrady przebiegały wartko, 
sprawnie i bez zakłóceń.

Szlachetnych i wzorowych nagrodzić

Rozpoczynając obrady, które odbyły się w gościnnych wnę-
trzach Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego „Etiuda”, 
prezes LIL Janusz Spustek powitał licznie przybyłych go-
ści: reprezentantów władz wojewódzkich i miejskich a także 
przedstawicieli okręgowych samorządów zaufania publicznego 

Tradycyjnie pierwszą część obrad poświęcono uhonorowa-
niu lekarzy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się swoją 
postawą i zaangażowaniem, przestrzegając kanonów etyki za-
wodowej, są wzorem dla innych.

Laurem Medycznym wyróżniono Krzysztofa Kalitę, orto-
pedę ze Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim (sylwetkę 
doktora Kality prezentowaliśmy w marcowym wydaniu Medi-
cusa). Warto przypomnieć, że Laur przyznawany jest tylko le-
karzom i tylko na wniosek innych lekarzy. Krzysztof Kalita zo-
stał uhonorowany Diamentowym Laurem w uznaniu za 42 la-
ta pracy w zawodzie.

Wręczono też Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej. – To dla 
mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj przedstawić osoby, które zasłu-
żyły na to wyjątkowe wyróżnienie – mówił prowadzący cere-
monię prof. Tomasz Trojanowski. Kapituła Medalu LIL przy-
znała je po raz 16. W tym roku medalami wyróżniono: Bar-
barę Hasiec – ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych Dzie-
cięcych szpitala im. Jana Bożego w Lublinie; Marię Durę – 
spec jalistę chorób wewnętrznych i psychiatrii ze Szpitala Neu-
ropsychiatrycznego w Lublinie i Czesława Sudewicza – spe-
cjalistę chorób wewnętrznych i reumatologii Wojewódzkiego 

LUBLIN. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Spokojny rok – spokojne obrady

Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (sylwetki tych 
lekarzy prezentujemy na dalszych stronach).

Ukoronowaniem części ofi cjalnej i niespodzianką dla wszyst-
kich był minikoncert chóru Continuum, a brawurowe wykona-
nie kaszubskiej Welewetki zgromadzenie nagrodziło rzęsisty-
mi oklaskami. 

Skarbnik Izby, Maria Dura, przedstawiła sprawozdanie fi nan-
sowe, które zostało przyjęte przez obradujących delegatów – 
przychody ogółem wyniosły 7 mln 399 tys. zł, a koszty – 5 mln 
174 tys. zł, co dało ponad 2 mln 224 tys. zł nadwyżki. – Plan 
został wykonany w 118 proc. – podkreślił Jacek Rudnik, prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Po sprawozdaniu fi nansowym uchwalono budżet LIL na 2017 
rok (szczegóły sprawozdania fi nansowego za rok 2016 a także 
plan budżetu na 2017 są dostępne na stronie internetowej Izby 
– www.oil.lublin.pl). 

W sprawozdaniu rzecznika odpowiedzialności zawodowej Ja-
nusza Hołysa zabrzmiały gorzkie uwagi o relacjach między le-
karzami i pacjentami. – Z niepokojem obserwuję, że coraz wię-
cej spraw, które do nas wpływają, dotyczy fatalnego traktowa-
nia pacjentów przez lekarzy (głównie młodych). Chorzy a tak-
że ich rodziny nie są informowani w sposób właściwy o prze-
biegu leczenia. Zbyt wiele w tym nonszalancji i niegrzeczno-
ści – mówił rzecznik nie kryjąc oburzenia. 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Paweł Tru-
becki poinformował, że w 2016 roku wpłynęły wnioski dotyczą-
ce 26 spraw; 18 dotyczyło wniosków o ukaranie lekarzy. O prze-
strzeganie procedur, związanych z podpisywaniem zgody na za-
biegi przez pacjentów, zaapelował rzecznik praw lekarzy Jacek 
Niezabitowski. – To osiąga rozmiary absurdu, ale bez tych do-
kumentów nie wybronicie się w sądach – napominał.

Maria Dura, która przewodniczy Okręgowej Komisji Wybor-
czej LIL,  przypomniała, że zbliża się rok wyborczy i członko-
wie Izby powinni dopełniać koniecznych formalności m.in. wy-
brać rejon wyborczy i kandydatów na delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy VIII kadencji itd. (piszemy o tym na str. 8).

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął tylko jeden wnio-
sek – niestety, niezgodny z prawem, został więc odrzucony 
przez głosowanie. 

Tym razem delegaci nie uchwalili też żadnych apeli, nie by-
ło też żadnych pytań ani dyskusji. – Nadzwyczajnie spokojny 
zjazd – komentowano. 

Anna Augustowska

m.in. z Izby Aptekarskiej i Izby Pielęgniarek i Położnych. Wśród 
gości nie zabrakło także przedstawicieli władz Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. W ciepłych słowach zebranych delega-
tów pozdrowiła prorektor ds. kształcenia UM Barbara Jodłow-
ska-Jędrych, podkreślając wzorową współpracę uczelni z sa-
morządem. – Jesteśmy niczym tandem i nie spieramy się, kto 
na tym wehikule postępu w medycynie siedzi z przodu, a kto 
z tyłu – przekonywała pani prorektor. Podsumowania, plany i przygotowania

W części roboczej, wyjątkowo sprawnie poprowadzonej 
przez wiceprezesa LIL Leszka Buka, wysłuchano sprawozda-
nia z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016. Pre-
zes Janusz Spustek zwrócił uwagę na rosnącą aktywność komi-
sji problemowych m.in. Komisji Kształcenia (szkolenia orga-
nizowane w delegaturach LIL); Komisji Sportu (imprezy inte-
gracyjne dla lekarzy i ich rodzin) a także Komisji Kultury (no-
we inicjatywy m.in. Muzyczne Piątki, Klub Globtrotera). Przy-
pomniał też o rosnącej ściągalności składek, która w minio-
nym roku wyniosła 91 proc. (w 2015 roku – 86 proc.). Zaszczyt 
przynależności do lekarskiej korporacji to nie tylko społeczny 
prestiż, ale zwyczajne zobowiązanie do fi nansowego wsparcia 
swojego samorządu.

– Pragnę przypomnieć, że podjęliśmy decyzję o podniesieniu 
wysokości zwrotu kwoty za opłacenie składek ubezpieczenia 
z tytułu OC  z 70 do 90 proc. jej wartości – mówił prezes.
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Maria Dura
W 1983 r., po uzyskaniu dyplomu leka-

rza, podjęła pracę w Szpitalu Neuropsy-
chiatrycznym w Lublinie, w którym nadal 
pracuje. Po uzyskaniu specjalizacji z cho-
rób wewnętrznych pracowała jako inter-
nista, a w 2009 r. uzyskała specjalizację 
z psychiatrii. W 2014 r. dr M. Dura zor-
ganizowała na terenie Szpitala Neuropsy-
chiatrycznego Zakład Opieki Leczniczej 
(ZOL). Praca ta wymaga specjalnej pre-
dyspozycji od lekarza, aby móc towarzy-
szyć pacjentom w ich ostatnim etapie dro-
gi życiowej, w atmosferze ciepła, spoko-
ju i życzliwości. 

Posiadana wiedza i niezwykła życzli-
wość w kontakcie z pacjentami spowo-
dowały, że Pani Doktor powierzono obo-
wiązki pełnomocnika Lubelskiej Izby Le-
karskiej do spraw uzależnień. Komplek-
sowe podejście do problemu pozwala ko-
legom nieradzącym sobie z trudami życia 
i pracy na unikanie poważnych błędów 
i na wyjście z trudnych życiowych pro-
blemów. W działaniu tym Pani Doktor łą-
czy dwie troski: o człowieka i o godność 
wykonywanego zawodu. Działalność jej 
w tym zakresie nie ogranicza się jedynie 
do środowiska lekarskiego, ale także jest 
przedstawicielem LIL w komisjach sa-
morządowych zajmujących się tym pro-
blemem.

Obok wielkiego zaangażowania w pra-
cę zawodową, dr Maria Dura od lat nie-
zwykle ofi arnie uczestniczy w życiu Sa-
morządu Lekarskiego, pełniąc w nim róż-
ne funkcje. Działalność samorządowa to 
jej codzienna, bardzo wysoko oceniana 
praca. W Lubelskiej Izbie Lekarskiej jest 
przewodniczącą Komisji ds. Wykonywa-
nia Zawodu, nadzoruje też m. in. rejestr 
lekarzy. Rejestr Lekarzy LIL był wielo-
krotnie oceniany przez władze centralne 

Samorządu Lekarskiego jako najlepszy 
w kraju. Pani Doktor jest także człon-
kiem kilku innych komisji problemowych 
ORL, jak również członkiem Prezydium 
ORL. Już czwartą kadencję jest delega-
tem na Okręgowy Zjazd Lekarzy, wybie-
ranym do struktur władz samorządowych. 
Reprezentuje naszą Izbę jako delegat na 
Krajowy Zjazd Lekarzy od 3 kadencji ja-
ko członek struktur centralnych samorzą-
du: Rady Naczelnej, Krajowej Komisji 
Wyborczej. Na terenie LIL od IV kaden-
cji była członkiem, od VI jest przewod-
niczącą Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Obdarzona zaufaniem koleżanek i kole-
gów zasiadała w Prezydium Rady Okrę-
gowej naszej izby będąc jej sekretarzem, 
a obecnie skarbnikiem 

Pamiętajmy także o tym, że dr Du-
ra czynnie uczestniczyła w działaniach 
OZZL. Była jedną z tych, którzy upo-
mnieli się pod koniec ubiegłej dekady 
o godne życie i godną pracę lekarza i nie 
ustąpiła, pomimo że grożono nam „pój-
ściem w kamasze” i zwolnieniami z pracy. 
Zaowocowało to poprawą warunków ma-
terialnych całego środowiska medyczne-
go. Za działalność na polu ochrony zdro-
wia odznaczona była przez władze miej-
skie i wojewódzkie Lubelszczyzny.

Dr Leszek Buk, wiceprezes LIL, po-
wiedział m. in. w wygłoszonej pięknej 
laudacji – „Wydaje się, że doba Pani Dok-
tor jest znacznie dłuższa niż innych ludzi. 
Znajduje czas na pracę zawodową, pra-
cę samorządową, na czynne uprawianie 
sportu (kolarstwo), no i przede wszyst-
kim na bogate, pełne ciepła życie rodzin-
ne, a zwłaszcza ma czas dla ukochane-
go i oczywiście najpiękniejszego wnuka 
na świecie – Franciszka”. Babcia już się 
cieszy, że Franek niedługo już nie będzie 
jedynakiem i będzie musiał się podzielić 
tytułem najpiękniejszego wnuka z młod-
szym braciszkiem Antonim.

Lekarze na medal

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, a tak-
że osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, spo-
łecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczegól-
nym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych 
i postaw moralnych. Odznaczenie jest przyznawane od 2001 roku.

W czasie tegorocznego okręgowego zjazdu Medale LIL otrzymali:
Barbara Hasiec – ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Woje-

wódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jana Bożego w Lublinie
Maria Dura – specjalista chorób wewnętrznych i psychiatrii ze Szpitala Neu-

ropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
Czesław Sudewicz – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych.

Laurem Medycznym został uhonorowany Krzysztof J. Kalita, lekarz z Jano-
wa Lubelskiego. Jego sylwetkę prezentowaliśmy w Medicusie 3/2017.

Barbara Hasiec 
Dr n. med. Barbara Hasiec maturę 

uzyskała w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Marii Konopnickiej w Zamo-
ściu i jako jedna z najlepszych absolwen-
tek rocznika została wpisana do Złotej 
Księgi Szkoły. 

Lata 1975-1981 to studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Lubli-
nie. Tam potrafi ła, podobnie jak w szko-
le średniej, połączyć dobre wyniki w na-
uce z pracą społeczną i z czynnym upra-
wianiem sportu, reprezentując uczelnię 
na mistrzostwach Polski AZS w koszy-
kówce.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza medy-
cyny podjęła pracę w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Lublinie przy ul. Bier-
nackiego, gdzie pracuje do chwili obec-
nej. W Oddziale Chorób Zakaźnych Dzie-
cięcych przeszła wszystkie stopnie pracy 

zapobiegania chorobom zakaźnym. Od 
wielu lat prowadzi działalność eduka-
cyjną szerokiego kręgu odbiorców – 
a przede wszystkim lekarzy i pielęgnia-
rek, jak również rodziców. Udziela licz-
nych wywiadów na temat chorób zakaź-
nych i możliwości zapobiegania im po-
przez szczepienia, zamieszczanych w co-
dziennej prasie i w Medicusie. Jest autor-
ką kilku publikacji z zakresu chorób za-
kaźnych.

W 2013 r. zarząd Polskiego Towarzy-
stwa Wakcynologii powierzył jej orga-
nizację V Krajowej Konferencji PTW 
„Szczepienia – wykorzystaj szansę” – któ-
ra odbyła się w Lublinie. Była inicjatorem 
utworzenia w szpitalu, w którym pracuje, 
Poradni Konsultacyjnej do spraw szcze-
pień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka. 
Poradnia bardzo potrzebna w wojewódz-
twie, cieszy się dużą popularnością wśród 
pacjentów i jest formą odpowiedzi na ru-
chy antyszczepionkowe.

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. 
Od 8 lat jest przewodniczącą Komisji do 
spraw Konkursów, która czuwa nad prze-
biegiem konkursów na ważne stanowiska 
w służbie zdrowia, w tym głównie ordy-
natorskie. W VII kadencji została człon-
kiem Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Lublinie. 

Od 2014 r. jest członkiem Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Klinicznego nr 4 w Lublinie, a od 
2015 r. członkiem Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korcza-
ka w Krasnobrodzie.

Za wyróżniającą się pracę została od-
znaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi oraz odznaką honorową „Za Zasługi 
dla Ochrony Zdrowia”. Pani Doktor za-
wsze pamięta o dawnej pięknej zasadzie 
naszego zawodu, w myśl której każdy 
potrzebujący pomocy lekarz, czy czło-
nek jego rodziny zawsze znajdzie u Niej 
wszechstronną pomoc, wielką życzli-
wość i uśmiech. 

Praca zawodowa i działalność poza-
zawodowa pochłania wiele czasu, ale 
zawsze znajdzie czas na inne zaintereso-
wania: podróże, dobry fi lm, książkę, czy 
wreszcie spotkanie z przyjaciółmi lub pra-
cę w ogrodzie, przy której zawsze dobrze 
odpoczywa.

Czesław Sudewicz
Dyplom lekarza uzyskał w 1970 r. 

w Akademii Medycznej w Lublinie. 
W 1970 r. podjął pracę na oddziale we-
wnętrznym szpitala w Białej Podlaskiej. 
Służbę wojskową w latach 1972-74 od-
był jako lekarz wojskowy. Po powrocie 
z wojska zdobył specjalizacje drugiego 
stopnia z chorób wewnętrznych i reu-
matologii. W okresie od 1.12.1983 r. 
do 30.04.1984 r. pozostawał bez pracy. 
Była to szykana za uczestnictwo w piel-
grzymce do Rzymu, spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II i obronę przed 
usunięciem krzyża w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Białej Podlaskiej. Po podję-
ciu pracy pracował jako lekarz rejono-
wy, a dopiero po 1987 r. – jako specjalista 
reumatolog. W latach 1997-2000 kiero-
wał Zespołem Wojewódzkich Przychod-
ni i Poradni Specjalistycznych w Białej 
Podlaskiej.

Obecnie na emeryturze, zatrudnio-
ny jest jako starszy asystent w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Bia-
łej Podlaskiej. Jest również lekarzem – 
rzeczoznawcą KRUS. Był członkiem 

Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego. Jak 
mówi, zajmując się dzia-
łalnością społeczną kieruje 
się nauką społeczną Kościoła 
katolickiego, a będąc rycerzem Za-
konu Rycerskiego Orderu Jasnogórskiej 
Bogarodzicy (od 2012 r.) i kierując się 
jego regułami pracuje nad pogłębieniem 
swojego życia duchowego oraz broni naj-
świętszych wartości religijnych, patrio-
tycznych i kulturowych, zgodnie z zawo-
łaniem „Bóg Honor Ojczyzna”.

Był i jest bezpartyjny. W 1980 r. za-
kładał jedne z pierwszych komisji zakła-
dowych „Solidarności”. W czasach sta-
nu wojennego uczestniczył w działal-
ności podziemnej, był śledzony i wie-
lokrotnie przesłuchiwany przez Służ-
bę Bezpieczeństwa. Współorganizował 
Msze Św. za Ojczyznę oraz Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, a w 1989 r. brał udział 
w reaktywowaniu samorządu lekarskie-
go w Białej Podlaskiej. Czynnie uczest-
niczył w przygotowaniu beatyfi kacji Mę-
czenników Podlaskich. Dostąpił honoru 
publicznego przedstawienia ich historii 
podczas uroczystości beatyfi kacyjnej na 
placu Św. Piotra w Rzymie. Jest aktyw-
nym uczestnikiem życia Kościoła na Pod-
lasiu. W 2006 r. został przyjęty w szeregi 
Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Je-
rozolimie, obecnie w stopniu komandora. 
Jest także członkiem honorowym Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej i członkiem honorowym Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od po-
czątku działalności zawodowej pozostaje 
aktywnym obrońcą życia poczętego. Jest 
radnym Lubelskiego Sejmiku Wojewódz-
kiego 5 kadencji.

Państwo Sudewiczowie posiadają pię-
cioro dzieci oraz czternaścioro wnucząt. 
Jeden z synów – Piotr – jest chirurgiem 
w szpitalu w Łęcznej. Żona, Maria, ukoń-
czyła studia farmaceutyczne w Gdańsku 
i pracowała w aptece, a następnie w Te-
renowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. 
Obecnie jest na emeryturze. 

Dr Czesław Sudewicz jest lekarzem 
cenionym przez pacjentów i współpra-
cowników. Jest jedynym lekarzem w Bia-
łej Podlaskiej posiadającym status oso-
by pokrzywdzonej przez organy bezpie-
czeństwa PRL, potwierdzony przez IPN. 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Soli-
darności.

Sylwetki opracował:
Jerzy Jakubowicz

zawodowej, początkowo asystenta, star-
szego asystenta, a od 1996 r. do chwili 
obecnej jest ordynatorem oddziału. Trak-
tuje tę funkcję jako ogromną odpowie-
dzialność, a równocześnie wyzwanie za-
wodowe i daje jej to dużo satysfakcji. Jak 
mówi, zawsze kochała pracę z dziećmi. 
Uśmiech chorego dziecka był zawsze naj-
lepszą nagrodą za ciężką i odpowiedzial-
ną pracę. Jest specjalistą z pediatrii oraz 
z chorób zakaźnych, w 1989 r. uzyskała 
tytuł doktora nauk medycznych. 

Jest aktywnym członkiem Polskie-
go Towarzystwa Wakcynologii, a także 
członkiem Polskiego Towarzystwa Epi-
demiologów i Lekarzy Chorób Zakaź-
nych. Promuje wiedzę na temat szcze-
pień traktując ją jako skuteczne narzędzie 

Wiedzę i doświadczenie zawodowe 
przekazuje podczas wykładów i semina-
riów lekarzom szkolącym się w zakresie 
pediatrii, medycyny rodzinnej oraz stu-
dentom. Od 1996 r. jest koordynatorem 
szkolenia na stażu podyplomowym leka-
rzy medycyny absolwentów Uniwersyte-
tu Medycznego.

Aktywnie promuje Oddział Chorób 
Zakaźnych na terenie województwa po-
zyskując wielu sponsorów, dzięki którym 
dokonano generalnego remontu i wyposa-
żono oddział w nowoczesny sprzęt.

Odrębną kartą Jej działalności jest pra-
ca w Samorządzie Lekarskim. W VI i VII 
kadencji była delegatem na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy oraz na Krajowy Zjazd Le-
karzy. Także w tym okresie była członkiem 
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KARTA ZG OSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA

imi  kandydata

nazwisko kandydata

 LEKARZ   LEKARZ DENTYSTA

nr prawa wykonywania zawodu 

Kandydat na delegata na okr gowy zjazd lekarzy kadencji …………..… 
w rejonie wyborczym nr ……… nazwa …………………….…………………………………

Wyra am zgod  na kandydowanie na delegata na okr gowy zjazd lekarzy kadencji ………..… 
w rejonie wyborczym nr ..… nazwa ………………………………………………….………… 

w zakresie i na zasadach okre lonych w regulaminie wyborów
..................................................

podpis                     

O wiadczam, e nie jestem karany oraz e nie istniej  okoliczno ci, które  w my l obowi zuj cego Kodeksu Etyki Lekarskiej
i innych przepisów stanowi  przeszkod  w pe nieniu mandatu delegata.

..................................................
podpis                     

* wype ni  równie  w przypadku osobistego zg aszania swojej kandydatury

Zg aszaj cy*:

 LEKARZ  

nr prawa wykonywania zawodu 

cz onek rejonu wyborczego nr ……, nazwa …………………………….

......................................................................
piecz tka lekarska, podpis zg aszaj cego

 LEKARZ DENTYSTA

nazwisko

imi

Okr gowa  Komisja Wyborcza w ......................... 

NA OKR GOWY ZJAZD LEKARZY

oraz wyra am zgod  na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przez Okr gow  Komisj  Wyborcz , 

Komisja Wyborcza ustaliła ostatecz-
ne listy członków rejonów wyborczych 
i określiła liczbę mandatów w poszcze-
gólnych rejonach. Nadszedł czas na zgła-
szanie kandydatów na delegatów na okrę-
gowy zjazd lekarzy. Zgodnie z §2 regula-
minu przeprowadzania wyborów w rejo-
nie wyborczym, w tym w trybie głosowa-
nia w drodze korespondencyjnej, stano-
wiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 
X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wybor-
czych – Okręgowa Komisja Wyborcza 
LIL ogłasza:

1. Do dnia 15 maja 2017 r. można 
zgłaszać kandydatów na delegatów 
na okręgowy zjazd lekarzy VIII ka-
dencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu 
jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić wła-
sną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne 
i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu 
wyborów):

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej 
o trybie, miejscu i terminie zgłaszania 

kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji

Wybory 2017 Wybory 2017

Kandydaci na start!
a) nazwisko i imię kandydata oraz je-

go tytuł zawodowy;
b) numer prawa wykonywania zawo-

du;
c) oznaczenie rejonu wyborczego, 

z którego kandydat ma być wybra-
ny;

d) nazwisko, imię, podpis zgłaszają-
cego i numer prawa wykonywania 
zawodu;

e) oświadczenie kandydata o wyraże-
niu zgody na kandydowanie oraz 
oświadczenie o niekaralności;

f) dodatkowo do wniosku kandydata 
można dołączyć następujące infor-
macje, które zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej LIL w za-
kładce: „Komisja Wyborcza”:
– zdjęcie kandydata;
– rok uzyskania dyplomu lekarza 

lub lekarza dentysty;
– tytuł i stopień naukowy;
– posiadane specjalizacje;
– miejsce wykonywania zawodu 

lub informację o niewykonywa-
niu zawodu;

– funkcje pełnione w samorzą-
dzie;

– adres poczty elektronicznej i/lub 
nr telefonu;

– inne informacje o kandyda-
cie, obejmujące dotychczasowy 
przebieg pracy zawodowej i in-
nej aktywności pozazawodowej 
w zakresie działalności publicz-
nej;

– zwięzłą informację o zamierzo-
nej działalności w samorządzie 
lekarzy w VIII kadencji. 

Obok publikujemy druk wniosku. Jest 
on także dostępny na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Le-
karskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce 
„Komisja Wyborcza”.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobi-
ście do Okręgowej Komisji Wyborczej 
– sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej 
lub drogą pocztową. Termin przyjmo-
wania zgłoszeń upływa 15 maja 2017 r. 
W przypadku zgłoszenia wysłanego pocz-
tą o terminie decyduje data stempla pocz-
towego.

Przewodnicząca OKW
Maria Dura

Lista refundacyjna – marzec 2017 r.
Zmian na marcowej liście aptecznej jest 

niewiele, są natomiast dość istotne zmiany 
w programach lekowych. Lista leków dla 
seniorów 75+ została rozszerzona o 6 pre-
paratów przeciwjaskrowych. Podobno lista 
leków dla seniorów w maju 2017 r. ma być 
znacznie bogatsza. 

Jak informuje ministerstwo, w związku 
z nową listą refundacyjną korzystne zmia-
ny odczują m. in. pacjenci cierpiący na prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). 
W ramach tej listy refundacją zostały objęte 
trzy nowe preparaty: spiolto respimat, ulti-
bro breezhaler oraz anoro. Dzięki tym lekom 
terapia POChP ma być skuteczniejsza.

Znaczne zmiany wprowadzono w czte-
rech reumatologicznych programach leko-
wych. Zgodnie z nową listą pacjenci, któ-
rym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich 
życie, mogą być kwalifi kowani do leczenia 
biologicznego w ramach programu nawet 

jeżeli nie spełniają części kryteriów. Zasada 
ta będzie jednak dotyczyła tylko tych pacjen-
tów, którzy byli leczeni zgodnie z obowiązu-
jącymi rekomendacjami.

Zmiany objęły również programy leczenia 
czerniaka skóry, w miejsce obecnie dostęp-
nych monoterapii (wemurafenibem i dabra-
fenibem) są dwie terapie skojarzone – z za-
stosowaniem wemurafenibu z komibetyni-
bem oraz dabrafenibu i trametynibu. Tera-
pie skojarzone dwoma preparatami mają być 
bardziej skuteczne. Zmieniono też programy 
lekowe w przypadku wrodzonych zespołów 
autozapalnych – kryteria zostały rozszerzone 
o wskazania off  label (czyli poza zarejestro-
wanym wskazaniem), jak sugerowali eksper-
ci i pacjenci. Zmieniono też zasady postępo-
wania w przypadku łuszczycowego zapale-
nia stawów o przebiegu agresywnym oraz 
leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów 
i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia 

stawów o przebiegu agresywnym. W wy-
niku postulatów środowiska neurologów 
ministerstwo zmieniło też kryteria kwalifi -
kacji do niektórych programów lekowych, 
w tym programu leczenia pierwotnych nie-
doborów odporności u dzieci.

Zgodnie z nową listą refundacyjną tań-
sza będzie także znaczna część opatrun-
ków dla chorych na pęcherzowe oddziela-
nie się naskórka (EB), a niektóre z nich bę-
dą bezpłatne. Jednak Fundacja EB Polska 
wykazuje, że najpopularniejszy opatru-
nek nadal jest drogi, a miesięczny koszt je-
go zakupu to około 2,5 tys. zł. NFZ podob-
no pracuje nad zmianą zasad dostarczania 
plastrów poprzez utworzenie dla pacjen-
tów z EB osobnego świadczenia fi nanso-
wanego ze środków publicznych. Dystry-
bucja opatrunków byłaby koordynowana 
przez jedną lub kilka klinik.

Jerzy Jakubowicz

Okregowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie
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Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 8 lutego 2017 r. prowadził Janusz 
Spustek, prezes LIL.

Informacje z działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – w I pół-
roczu 2017 r. odbędą się w Białej Podla-
skiej trzy kursy szkoleniowe dla lekarzy, 
zorganizowane przez Komisję Kształ-
cenia ORL. 30 stycznia 2017 r. lekarze 
byli na przedstawieniu w Teatrze Roma 
w Warszawie, na koncercie ballad Buła-
ta Okudżawy.

Delegatura Chełm i Zamość – dzia-
łalność statutowa.

Delegatura Lublin – zgłoszono Mu-
zeum Medyczne SPSK 4 do Ośrodka Hi-
storycznego NIL, w celu utworzenia ma-
py muzeów medycznych w Polsce. Pre-
zydium ORL wyraziło zgodę na pokrycie 
kosztów organizacji III Ogólnopolskich 
Mistrzostw Lekarzy i Prawników w sza-
chach. Zdecydowano o instalacji nowego 
oświetlenia w holu Klubu Lekarza.

Informacje o działalności komisji pro-
blemowych ORL przekazali ich prze-
wodniczący.

Komisja Seniorów – omawiano plany 
wycieczek w 2017 r. W dniu 26.01.2017 
mgr Jóźwik wygłosiła ciekawą prelekcję – 
„Leśmian – jego poezja, jego kobiety”.

Komisja Kultury – zaproszono pasjo-
natów fotografi i do udziału w Ogólnopol-
skim Plenerze Fotografi cznym Lekarzy 
w dniach 4–8 października, organizowa-
nym przy współpracy z NRL.

Komisja Rekreacji i Sportu – 
w dniach 6–8.01.2017 r. w Kazimie-
rzu Dolnym odbyły się III Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników 
w Szachach, w których uczestniczyło 
80 osób.

Komisja Stomatologiczna – przewod-
niczący komisji Jacek Barański przekazał 
informacje z posiedzenia Komisji Stoma-
tologicznej NRL oraz ze spotkania preze-
sa NRL M. Hamankiewicza i wicepreze-
sa NRL Leszka Dudzińskiego z ministrem 
Konstantym Radziwiłłem. Jest powszech-
na zgoda, że liczba miejsc dla studentów 
kierunku lekarsko-dentystycznego powin-
na być na dotychczasowym poziomie lub 
zmniejszona, a tymczasem w rzeczywi-
stości stale ona wzrasta. Jest to spowodo-
wane tym, że uczelnie w celu zwiększenia 

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 8 marca prowadził Janusz Spustek, 
prezes LIL. Informacje z działania delega-
tur przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – odbył 
się XXVI Bal Lekarzy z udziałem praw-
ników. W tej udanej imprezie uczestni-
czyło 145 osób. W maju przewidziana 
jest 3-dniowa wycieczka na Mazowsze 
i Kujawy.

Delegatura Chełm – odbył się Bal 
Lekarzy w Krasnymstawie, uczestniczy-
ło w nim 40 osób. Przedstawiciele de-
legatury uczestniczyli w spotkaniu rad 
społecznych w Szpitalu Wojewódzkim 
oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
w Chełmie.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL 
zaakceptowało listę zaproszonych gości 
na XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy. 
Podczas zjazdu po części ofi cjalno-deko-
racyjnej wystąpi chór Continuum.

Informacje z działalności komisji pro-
blemowych ORL przekazywali ich prze-
wodniczący.

Komisja ds. Seniorów – grupa leka-
rzy seniorów uczestniczyła w koncercie 
w Filharmonii Lubelskiej. Zastanawiano 
się nad propozycją zwiększenia budżetu 
komisji, ale po dyskusji na ORL pozosta-
wiono go w takiej wysokości, jak w ro-
ku poprzednim.

Komisja ds. Rekreacji i Sportu – 
w dniach 10–12 marca 2017 r. odbyły się 
XX Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Tenisie.

Komisja ds. Konkursów – wytypo-
wano 5 przedstawicieli samorządu lekar-
skiego do udziału w komisjach konkurso-
wych: na zastępcę dyrektora ds. medycz-
nych w Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Chełmie i 4 konkursy na pielęgniarki 
oddziałowe.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
– przygotowano 4 zaświadczenia dla le-
karzy, potwierdzające kwalifi kacje for-
malne do pracy w krajach UE.

Komisja ds. Kształcenia Medycznego 
– programy i terminy kursów szkolenio-
wych są podane na stronie internetowej. 

Z obrad ORL – luty 2017 r.

swoich dochodów, zwiększają liczbę 
miejsc na studiach niestacjonarnych i an-
glojęzycznych, bo są one płatne. W mini-
sterstwie nie trwają żadne prace nad moż-
liwością wprowadzania dopłat do stoma-
tologicznych świadczeń opieki zdrowot-
nej, fi nansowanych ze środków publicz-
nych. NRL podjęła apel w sprawie wysta-
wiania recept na leki i wyroby medyczne 
przez lekarzy dentystów, którzy zaprze-
stali wykonywania zawodu w ramach pro-
gramu 75+. Radziwiłł stwierdził, że jest 
to problem do uregulowania.

Komisja Socjalno-Bytowa – rozpa-
truje na bieżąco wszystkie wnioski o za-
pomogi bezzwrotne, o przyznanie świad-
czeń z funduszu oraz wnioski o wypła-
tę świadczeń po zgonie lekarza dla osób 
uprawnionych.

Komisja ds. Konkursów – desygno-
wano przedstawicieli samorządu do ko-
misji konkursowych: 1) na zastępcę dy-
rektora ds. lecznictwa w Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Zamościu oraz 
SPZOZ w Krasnymstawie; 2) na ordy-
natora oddziałów w szpitalach w SPSW 
w Zamościu (3), w WSzS w Białej Podla-
skiej (1), w SPZOZ w Łukowie (1); 3) na 

pielęgniarki oddziałowe: w Zamościu (2), 
w Świdniku (1).

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – skreślono 9 lekarzy z listy człon-
ków LIL: z powodu utraty prawa wyko-
nywania zawodu – 1 lekarz oraz 8 leka-
rzy z powodu śmierci.

Komisja ds. Kształcenia Medyczne-
go – ustalono tematykę i terminy kursów 
szkoleniowych w pierwszym półroczu 
2017 r. Kursy zostaną przeprowadzone 
w Lublinie (4), Białej Podlaskiej (3), Cheł-
mie (1). Szczegółowe informacje o kur-
sach są podane na stronie internetowej. 
Zakończono rozpatrywanie wniosków 
o zwrot dofi nansowania udziału lekarzy 
w konferencjach naukowych organizowa-
nych przez towarzystwa naukowe.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o powołaniu Komisji Bioetycz-
nej na okres VII kadencji, tj. 2017–2019, 
a w jej skład weszło 12 osób.

ORL uzupełniła uchwałę o ustaleniu 
podziału Izby na rejony wyborcze na 
okres VII kadencji. W ramach tego uzu-
pełnienia stworzono na wnioski lekarzy 
trzy rejony wyborcze: w Białej Podla-
skiej, Lublinie i w Zamościu. (jj)

Z obrad ORL – marzec 2017 r.

Od 1 marca 2017 r. komisja skierowała na 
staż podyplomowy 3 lekarzy dentystów 
i 6 lekarzy medycyny.

Komisja Kultury – w marcu w Klubie 
Lekarza są eksponowane obrazy Roksany 
Hałasy „Zatrzymać chwile ulotne”.

Komisja Stomatologiczna – 21 lu-
tego 2017 r. Prezydium Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej podjęło apel do ministra 
zdrowia o niepodpisywanie rozporzą-
dzenia, zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert w zakresie dotyczącym 
leczenia stomatologicznego. Jednocze-
śnie Prezydium NRL apeluje o nieroz-
pisywanie konkursów na świadczenia 
z zakresu leczenia stomatologicznego 
do czasu uwzględnienia uwag samorządu 

lekarskiego. Jacek Barański, przewod-
niczący Komisji ORL, przedstawił waż-
ne informacje, które wynikają z badania 
„Lekarze stomatolodzy 2016”. Do dnia 
30.09.2016 r. prawo wykonywania za-
wodu lekarza dentysty posiadały w Pol-
sce 136 454 osoby. Kobiety stanowią 75 
proc. dentystów. Najwięcej dentystów 
mieszkało w województwie mazowiec-
kim (6088), a w lubelskim 2153. W prze-
liczeniu na 100 tys. ludności najwyższy 
wskaźnik lekarzy dentystów był w wo-
jewództwie podlaskim (122,4), a następ-
nie województwie mazowieckim (113,8). 
W miastach mieszkało 89 proc. denty-
stów, a na wsi 11 proc. Najczęstszą for-
mą prawną wykonywania zawodu leka-
rza dentysty była indywidualna prakty-
ka lekarska (57 proc.). Lekarze dentyści 
oczekują od samorządu działań mają-
cych na celu wystandaryzowanie formu-
larza zgody pacjenta na leczenie, prze-
pisów i wymagań sanepidu wobec le-
karzy dentystów otwierających prakty-
kę stomatologiczną, zwiększenie liczby 
miejsc specjalizacyjnych. 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwały o: 1) przyjęciu sprawozdania 
z działalności rady za rok 2016, 2) za-
twierdzeniu sprawozdania fi nansowego 
za rok 2016 i projektu budżetu na rok 
2017. (jj)

Wnioski do NFZ na recepty refundowane
W oparciu o aktualne wiadomości, 

uzyskane w OW NFZ w Lublinie, in-
formuję, że termin składania wniosków 
w NFZ uprawniających do wystawiania 
recept refundowanych został przedłużo-
ny do 30 czerwca 2017 r.

Wszyscy lekarze, korzystający 
z uprawnień do wystawiania recept re-
fundowanych dla celów komercyjnych 
(gabinety prywatne) lub do wystawiania 
recept „pro auctore” i „pro familiae” po-
winni złożyć osobiście, możliwie szyb-
ko, odpowiedni wniosek w Lubelskim 
Oddziale Wojewódzkim NFZ, ul. Ma-
rii Koryznowej 2 D, pok. 42 oraz w de-
legaturach NFZ: w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. 

Wszelkie dodatkowe informacje lub 
wyjaśnienia potrzebne lekarzowi, można 

uzyskać telefonując w Lublinie na nu-
mery: 81 53-10-509, 81 53-10-684, 
a także na telefony w delegaturach: Bia-
ła 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 pa-
pierowych. 

Wnioski, uprawniające do wystawia-
nia recept na leki refundowane, można 
składać w ww. placówkach NFZ: po-
niedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00. 
Można przewidzieć, że im bliżej koń-
ca wyznaczonego terminu, tym kolej-
ki do składania wniosków będą coraz 
dłuższe.

Jerzy Jakubowicz

reklam
a

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl

LIL w internecie: www.oil.lublin.pl
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Mamy lądowisko dla helikopterów 

Kraśnik

Mieszkańcy Kraśnika i szpital po-
wiatowy doczekali się w końcu profe-
sjonalnego lądowiska dla powietrznych 
karetek pogotowia. Obiekt oddano do 
użytku 3 lutego 2017 r. 

W ZOZ przy ul. Chopina od kilku ty-
godni działa też nowa przychodnia spe-
cjalistyczna. Obie inwestycje kosztowa-
ły razem ponad 2 mln zł. 

Lądowisko wraz z ogrodzeniem, 
oświetleniem i drogą dojazdową znajdu-
je się w okolicy kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego na Piaskach, kilkaset metrów od 
szpitala. W maju ub. r. ZOZ ogłosił prze-
targ i wyłonił fi rmę, która w systemie „za-
projektuj i wybuduj” zrealizowała inwe-
stycję – prace budowlane zostały wykona-
ne pod koniec 2016 r. Koszty to 869 tys. 
zł, przy czym Starostwo Powiatowe wy-
kupiło jeszcze cztery działki, na których 
zlokalizowano lądowisko i przekazało je 
w użytkowanie ZOZ-owi. Dyrekcja szpi-
tala sfi nansowała co prawda tę inwesty-
cję z własnego budżetu, ale będzie ubie-
gać się o dofi nansowanie ze środków unij-
nych, znajdujących się w dyspozycji Mi-
nisterstwa Zdrowia. Lądowisko ma słu-
żyć przede wszystkim pacjentom szpitala. 

Może też być wykorzystywane, gdy doj-
dzie do wypadków drogowych – jeśli oka-
że się, że śmigłowiec nie może wylądo-
wać w pobliżu zdarzenia. 

– Dwa lata temu powstał w kraśnickim 
szpitalu nowy blok operacyjny, w tamtym 
roku oddaliśmy nowy oddział dziecięcy 

i uruchomiliśmy nową przychodnię spe-
cjalistyczną, lokalizując wszystkich le-
karzy w jednym miejscu, co jest wygod-
nym rozwiązaniem z punktu widzenia 
pacjentów – cieszy się dyrektor SP ZOZ 
Marek Kos. 

(mk)

„Chrystus zmartwychwstan jest”
Tymi słowami rozpoczyna się wielkanocna pieśń śpiewana od wieków przez kolejne po-

kolenia ludzi wierzących w Chrystusa. Jej dalsze słowa mówią, że „Chrystus nam za przy-
kład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować” – i tu dotykamy 
sedna Świąt Wielkanocnych, gdyż chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie nie jest ta-
nią pociechą po stracie bliskich. Wiara w zmartwychwstanie jest przeświadczeniem, iż raz 
rozpoczęte życie biegnie ku pełnemu rozkwitowi ponad czasem i przestrzenią. Ale jest to 
to samo życie. Dlatego jego ziemski odcinek musi być wypełniony dobrem, bo tylko do-
bro rozkwita w wieczności i tylko ono będzie się liczyć w ostatecznym rozrachunku świa-
ta. Ponadto, jak powiedział papież Franciszek podczas Mszy Św. sprawowanej w 1050 
rocznicę Chrztu Polski: 

„Pan nie chce, żeby się Go lękano jako możnego i dalekiego władcy, nie chce przeby-
wać na tronie w niebie czy w podręcznikach historii, ale pragnie schodzić w nasze codzien-
ne wydarzenia, aby iść z nami. Myśląc o darze tysiąclecia obfi tującego wiarą, wspaniale 
jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym narodem, biorąc go za 
rękę tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna, towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Tak-
że jako Kościół jesteśmy powołani, by to zawsze czynić: słuchać, angażować się i stawać 
się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej kon-
sekwentnie i przynosiła większe owoce: przez pozytywne promieniowanie, poprzez przej-
rzystość życia”. 

(Jasna Góra, 28 lipca 2016 r.)

Niech zatem Zmartwychwstały i żyjący Chrystus napełnia Państwa nadzieją i potrzeb-
nymi łaskami, aby stawać się na co dzień, w swoich środowiskach posługi medycznej, apo-
stołami dobra i pokoju oraz promieniować radością poranka wielkanocnego. Alleluja!

Ks. Wojciech Iwanicki
duszpasterz służby zdrowia

• Tytuł naszej rozmowy sugeruje wy-
bór, ale czy możliwe jest pogodzenie 
tych dwu, zdawałoby się, wykluczają-
cych się opcji?

– Oczywiście, obecnie w KO-MED le-
karze mogą z powodzeniem realizować 
obydwa te cele.

• Aktualnie w Polsce działają trzy sieci 
ośrodków badań klinicznych. Spośród tej 
tzw. polskiej wielkiej trójki, bardzo pozy-
tywnie wyróżnia się KO-MED.

– Zgadza się. KO-MED Centra Kli-
niczne to dziś już rozpoznawana, ogól-
nopolska marka w dziedzinie badań kli-
nicznych. Działamy zgodnie z najnow-
szymi światowymi trendami, stale się 
rozwijamy, a w niektórych segmentach 
jesteśmy niekwestionowanymi liderami. 
Do tej pory prowadziliśmy badania kli-
niczne w 4 ośrodkach zlokalizowanych 
w 4 miastach (Puławy, Zamość, Lublin 
oraz Staszów). W zeszłym roku do naszej 
sieci dołączyły następne ośrodki (szpita-
le) w całej Polsce, na Lubelszczyźnie by-
ły to m. in. szpital w Białej Podlaskiej, 
czy kolejna placówka w Lublinie (przy 
kooperacji z lubelską fi rmą LUXMED). 
Współpracuje z nami już ponad 40 świa-
towej klasy badaczy z wieloletnim do-
świadczeniem w badaniach klinicznych. 
Profesorowie, konsultanci wojewódzcy, 
ordynatorzy, specjaliści, ale także mniej 
doświadczeni lekarze pracują z najnow-
szymi lekami i terapiami w kilkunastu 
specjalizacjach medycznych oraz kilku-
dziesięciu wskazaniach. Aktualnie pro-
wadzimy programy głównie w fazach II
-IV. Strategicznie chcieliśmy od dawna 
poszerzyć ten zakres i aktualnie zaanga-
żowaliśmy się również w badania I fazy 
u osób chorych.

• Co przyciąga lekarzy do KO-MED? 
Przecież nie wszyscy pracują u was na 
stałe?

– Możliwość elastycznego czasu pra-
cy, wysokie zarobki i poukładana praca 
– to jest to, co na pewno uderza wszyst-
kich na początku. Dobrze wiemy, iż brak 
wsparcia lekarzy w administracji i zarza-
dzaniu, to jest ich często główna bolączka 
dnia codziennego. Dlatego też praca w ba-
daniach klinicznych do tej pory kojarzy 
im się wyłącznie z uciążliwą biurokracją 

z dr. n. med. Markiem Koniecznym,
kardiologiem, Prezesem Zarządu KO-MED Centra Kliniczne, 

rozmawia dr Przemysław Stach

Badania kliniczne we współpracy z KO-MED 
– pomysł na dobrą pracę, czy też rozwój naukowy?

i to jeszcze w języku angielskim. KO-MED 
uwalnia od tego lekarzy, angażując do po-
mocy doświadczonych koordynatorów, 
asystentów medycznych, administrato-
rów danych oraz pielęgniarki i laborant-
ki. Struktura organizacyjna została tak po-
układana, aby lekarze zajmowali się wy-
łącznie medyczną stroną badania klinicz-
nego. Pozostałe zadania administracyjne 
wykonują inni pracownicy.

• Ale przecież podobny poziom wspar-
cia może sobie badacz zorganizować we 
własnym zakresie?

– Takie złudne przekonanie jest nadal 
wciąż rozpowszechnione wśród badaczy. 
Nie wytrzymuje to jednak konfrontacji 
z rzeczywistością. Proszę sobie przypo-
mnieć, jak jeszcze kilka lub kilkanaście 
lat temu większość lekarzy przyjmowa-
ła w swoich własnych gabinetach. A jak 
dziś wygląda rynek? Duże sieci medyczne 
skupiają już nie tylko lekarzy rodzinnych, 
czy specjalistów, ale także ordynatorów, 
profesorów. Prowadzenie samodzielnie 

gabinetu stało się aktualnie mało efek-
tywne, a przez to mniej opłacalne. Po-
dobnie jest w badaniach klinicznych. Na-
stępuje konsolidacja rynku, mniejsi szu-
kają wsparcia u większych. To jest nie-
uniknione, takie są prawa rynku i jak za-

wsze najwięcej korzystają na tym 
ci, którzy odkrywają to jako pierw-
si. Tym, co w naszej ocenie najbar-
dziej przyciąga do nas lekarzy są 
systematyczne płatności. Niestety, 
to duży problem w badaniach kli-
nicznych, dotyczący całej branży. 
Większość fi rm płaci z wielomie-
sięcznym, sięgającym nieraz nawet 
1 roku opóźnieniem. My mamy na 
to swoje sposoby i współpracują-
cych z nami lekarzy to nie dotyczy. 
Płacimy w regularnych, miesięcz-
nych okresach. Nie jest również ta-
jemnicą, że zaangażowany i rzetel-
ny badacz może u nas naprawdę do-
brze zarobić. Lekarze zapewne to 
widzą, stąd coraz większa ich licz-
ba oraz stale powiększające się ob-
szary medycyny, w których prowa-
dzimy badania.

• A co zaproponowałby Pan tym, 
którzy chcą jednak prowadzić badania 
tam, gdzie to robią do tej pory?

– Nasze hasło, które często podkre-
ślam na wystąpieniach i konferencjach, 
brzmi – partnerstwo w miejsce konku-
rencji. Płaszczyzn współpracy z KO-
MED jest bardzo wiele. Nierzadko ba-
dacze przychodzą do nas już z konkret-
nymi projektami i z własną bazą pacjen-
tów, aby realizować dane badanie właśnie 
w naszych ośrodkach. Często bowiem 
w ich jednostkach macierzystych proces 
kontraktowania badania trwa wiele mie-
sięcy i to niejednokrotnie jest powodem, 
iż w końcu danego badania nie otrzymu-
ją. Powoduje to u nich rosnącą frustrację 
i niezadowolenie.

• Zatem, z tego co słyszę, jeśli już być ba-
daczem czy partnerem to tylko z KO-MED 
Centra Kliniczne.

– Oczywiście, innych rozwiązań nie 
rekomenduję.

• Dziękuję za rozmowę.

Marek Konieczny, dr n. med., kardiolog, prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne 
z 20-letnią praktyką badawczą. Wielokrotnie wybierany na stanowisko koordynatora 
krajowego przez wiodące fi rmy farmaceutyczne, lider rekrutacji w wielu programach 
badawczych. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o bezpośredni kontakt 
z menedżerem KO-MED CK Sylwią Daniewską pod numerem tel.:+48 537 355 100 
lub adresem e-mail: sylwia.daniewska@komed-ck.pl

tekst sponsorow
any



Lekarski kalejdoskop

Tekst: Anna Augustowska

Dzieciom z onkologii
W Lublinie odbyła się akcja „Z miłości do włosów”, w czasie której można było oddać swoje włosy np. war-kocz czy koński ogon – z przeznaczeniem na peruki dla pacjentów dziecięcych oddziałów onkologicznych.

100 lat ratowania!
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie 

w marcu świętowało setne urodziny. Z tej okazji odby-
ły się Drzwi Otwarte w placówkach pogotowia; można 
było nie tylko je zwiedzić i obejrzeć sprzęt medyczny, 
ale też wziąć udział w warsztatach udzielania pierw-
szej pomocy. 

Pogotowie otrzymało też 6 nowych ambulansów – 
w sumie dysponuje teraz taborem 42 samochodów.

Szpital Ambasadorem Województwa
W czasie uroczystej gali, która odbyła się w CSK, wręczo-

no tytuły Ambasadorów Województwa Lubelskiego 2016 ro-
ku. W kategorii „instytucja” tytuł ten otrzymał Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w Lublinie. Największy szpital pediatrycz-
ny w regionie został doceniony m.in. za dorobek naukowy 
oraz wysokospecjalistyczne procedury medyczne.

W raka szyjki macicy
Badania nad nowatorską metodą leczenia raka szyjki ma-

cicy prowadzą naukowcy z Wydziału Biologii i Biotechno-

logii UMCS: Magdalena Jaszek, Anna Matuszewska i Mag-

dalena Mizerska-Kowalska badają przeciwnowotworowe 

działanie enzymu lakazy z grzyba Cerrena unicolor. Zespół 

badaczek wykazał silne działanie tego enzymu na komórki 

pierwotnego raka szyjki macicy.

NFZ – otwarty i przyjazny
W sobotę, 4 marca, lubelski oddział NFZ (i jego de-legatury) w ramach Otwartych Drzwi zaprosił wszyst-kich interesantów, którzy na co dzień nie mają czasu, aby załatwić np. wsteczne zgłoszenie do ubezpiecze-nia zdrowotnego. Na miejscu porad udzielali też eks-perci ZUS i KRUS.

Pomalować anioła 
Gliniane Aniołki Dobromyślności – niemal 100 fi gurek – 

malowali pacjenci USzD w Lublinie. Te nietypowe warszta-

ty poprowadziło mobilne studio malowania ceramiki, które 

w ten sposób świętowało swoje drugie urodziny.

Atrakcyjnie o uczelni medycznej Pokazy opieki nad noworodkiem, warsztaty szycia chi-
rurgicznego, badanie składu masy ciała to tylko niektóre 
przykłady prezentacji, jakie przyszli studenci Uniwersytetu 
Medycznego mogli zobaczyć (i doświadczyć) w czasie te-
gorocznych Otwartych Dni tej uczelni. Maturzyści i wszy-
scy zainteresowani studiowaniem na wydziałach UM mo-
gli też zapoznać się z zasadami rekrutacji na nadchodzą-
cy rok akademicki.

Z europejską akredytacją
Lubelskie ośrodki: Klinika Okulistyki Ogólnej i Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej zosta-ły zakwalifi kowane do europejskich sieci referencyjnych dla chorób rzadkich. To gwarancja najwyższej jakości leczenia. 

Konkurs: Jaki kolor dla kliniki?
Do 21 kwietnia można nadsyłać propozycje na konkurs, 

który ogłosił szpital kliniczny przy ul. Staszica. Chodzi o kon-

cepcję kolorystyczną wnętrz nowego gmachu szpitala, który 

powstaje przy ul. Radziwiłłowskiej, a w którym będzie się 

mieścić klinika chirurgii onkologicznej. Zwycięzca otrzy-

ma 8 tys. zł nagrody. 



Witamy w rodzinie.
Poznaj nową Klasę E All Terrain oraz Coupé. 
Sprawdź ofertę na Klasę E Limuzynę i Kombi.
Teraz automatyczna skrzynia biegów w cenie*. 

od 1852 PLN netto/m-c**

Klasa E Limuzyna

  * Oferta dostępna dla wybranych modeli i wersji silnikowych Klasy E (limuzyna: E 200 d,  
E 220 d, E 220 d 4MATIC, E 200, E 200 4MATIC, kombi: E 200 d, E 220 d).

** Rata miesięczna netto dla Klasy E 200 d w programie finansowania Lease&Drive 1%  
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy:  
24 lub 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km).  
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

Mercedes-Benz Lenartowicz, AL. Spółdzielczości Pracy 84, 20-147 Lublin
tel. 81 718 66 00

Limuzyna E 200 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,1 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 106 g/km.
Kombi E 200 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,6 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 120 g/km.
Coupé E 220 d – zużycie paliwa (średnio) – 4,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 113 g/km.
All Terrain E 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 138 g/km.
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• Prawdziwa medycyna zaczęła 
się...?

– Zaczęła się w Wojewódzkim Pogoto-
wiu Ratunkowym w Lublinie, do którego 
trafi łam zaraz po ukończeniu studiów na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Lublinie. Dodam, 
że byłam pierwszym rocz-
nikiem, który ukończył 
medycynę na tej uczelni 
(w 1944 roku, kiedy po-
wstał UMCS, wydzielono 
też Wydział Lekarski póź-
niej przekształcony w AM 
a następnie w Uniwersytet 
Medyczny).

Po studiach w 1951 ro-
ku odebrałam dyplom le-
karza i nie wiedziałam 
jeszcze, jak dalej potoczy 
się moja zawodowa dro-
ga, bo w tamtych czasach 
o wszystkim decydowa-
ła specjalna komisja, któ-
ra odgórnie decydowała, 
gdzie młodzi adepci me-
dycyny mają pracować. 
Początkowo przydzielono 
mnie do pracy w szpitalu w Lubartowie, 
ale neurolog prof. Wiktor Stein, który 
zasiadał w tej komisji widząc, że jestem 
w ciąży, zdecydował inaczej: „Przecież 
w tym stanie nie będzie dojeżdżać tak 
daleko”. I takim szczęśliwym trafem do-
stałam nakaz pracy w lubelskim pogo-
towiu, które mieściło się wtedy przy ul. 
Sławińskiego 5. 

Pracowałam tam – z kilkumiesięcz-
ną przerwą na urodzenie dzieci – prawie 
pięć lat. I ta praca, wymuszona nakazem 
– wiem to i podkreślam z całą mocą – to 
była najlepsza szkoła zawodu.

• Chyba też najtrudniejsza?
– Nie ukrywam, że łączyła się z wiel-

ką odpowiedzialnością i zapewne z od-
wagą, bo tak młody i niedoświadczony 
lekarz, jakim byłam wtedy, był od razu 
rzucony na głęboką wodę i musiał tak na-
prawdę radzić sobie kompletnie sam. Nie 
było telefonów komórkowych, nie było 

supersprzętu na pokładzie ambulansów, 
którymi jeździliśmy do chorych, a co gor-
sza w szpitalach nie było zwykle miejsc. 
Obłożenie łóżek było ogromne, a szpitali 
było za mało w stosunku do potrzeb. Kie-
dy więc decydowałam się, że zabieram 

do porodu gdzieś spod Lublina wozem za-
przęgniętym w konie. Nie zdążył na czas 
i kobieta urodziła na tym wozie, leżąc na 
słomie czy sieczce. To był grudzień, oko-
lice Bożego Narodzenia, siarczysty mróz, 
rogatki Lublina. Kiedy dobiegłam do 
nich, zobaczyłam malucha oblepionego 
tą słomą. Mogłam tylko odciąć pępowinę 
i zawieźć ich do szpitala. Całych i zdro-
wych, bo na szczęście ani młoda matka, 
ani maluch nie zaziębili się. 

Ale bywało też bardziej dramatycznie: 
wezwanie do porodu, 30 km od Lublina, 
noc. Kiedy docieramy na miejsce dziecko 
jest już na świecie ale matka leży w krwo-
toku, dosłownie leje się z niej. Podaję le-
ki i zabieramy ją z dzieckiem do karetki. 
Kierowca wie, że teraz wszystko zależy 
od niego. Jedziemy na łeb na szyję, ła-
miąc wszystkie zasady ruchu drogowego. 
Kiedy przekazujemy pacjentkę do szpi-
tala przy ul. Staszica widzę, że nie tylko 
mnie trzęsą się nogi. Kierowca jest biały 
jak ściana: „Gdybym popełnił najmniej-
szy błąd, wszyscy bylibyśmy trupami” – 
mówi słabym głosem. Ta historia skoń-
czyła się dobrze – kobieta została urato-
wana. W ogóle nie pamiętam, aby jakikol-
wiek pacjent, którego wiozłam do szpita-
la, zmarł mi w czasie transportu. 

musieli płacić. To bardzo ograniczało 
liczbę naszych interwencji, bo jak już się 
decydowali wezwać karetkę, to musiała 
być to naprawdę krytyczna sytuacja, na-
gła i często ostateczna. 

• Jednak wzywali.
– Obszar nad jakim mieliśmy pieczę 

był nieporównanie większy niż obecnie, 
a my mieliśmy tylko kilka samochodów. 
Jeździliśmy po niemal całym ówczesnym 
województwie. Podstacje dopiero się two-
rzyły więc ja jeździłam nawet do miejsc 
oddalonych o 30–40 km od Lublina. I by-
łam szczęśliwa, jak mogłam jechać karet-
ką typu dodge, bo to był samochód, który 
miał niezłe resory. To ważne, jak się wie-
zie chorego człowieka. 

Poza tym te karetki były bardzo skrom-
nie wyposażone. Miałam ciśnieniomierz, 
własny stetoskop, ambu, nosze i szklane 
strzykawki z igłami wielokrotnego użyt-
ku. W zimie także… fi lcowe buty i ko-
żuch. Proszę mi wierzyć bardzo ważne 
i niezbędne, bo mrozy i śniegi były do-
tkliwe, a drogi na wsiach bardzo słabo 
odśnieżane. Ileż to razy rodzina dowoziła 
chorego saniami do miejsca, gdzie karet-
ka mogła dojechać i tam go badałam, a jak 
się nie dało, to w tych fi lcowych walon-
kach i kożuchu biegłam przez zaspy, czę-
sto w nocy do domu, gdzie leżał pacjent. 
Dodam, że z reguły w tych domach nie 
było prądu i jak mogłam chorego zbadać 
przy lampie naftowej to był luksus.

Bardzo pionierskie czasy i komplet-
nie inne, nawet pod względem jednostek 
chorobowych. Wtedy niemal codzienno-
ścią były wyjazdy do chorych z gruźlicą 
(z tego też powodu mieliśmy nawet do-
datek za pracę w trudnych warunkach). 
Ile to razy wiozłam do szpitala takiego 
pacjenta z krwotokiem gruźliczym! Do-
piero teraz widać, jak ogromny krok na-
przód zrobiła medycyna! 

• Coś jednak zawsze pozostanie nie-
zmienne…

– …myślę, że zaangażowanie i ser-
deczne podejście do chorego. Ja mam 
jeszcze jedną umiejętność, której nauczył 
mnie w czasie studiów prof. Michał Vo-
it, doskonały internista i diagnosta. Wbił 
nam do głowy, że pacjenta bez względu 
na to, z jaką dolegliwością się zgłosi, trze-
ba dokładnie przebadać, jak to się mówi 
„od stóp do głów”. Uważam, że to bar-
dzo ważne w byciu lekarzem. Stosowa-
łam się do tej rady przez całe moje zawo-
dowe życie, które po odejściu z pogoto-
wia związałam ze szpitalem kolejowym 
w Lublinie a także tamtejszym, branżo-
wym pogotowiem, ale to już historia na 
całkiem inną opowieść.
W tym roku mija 100 lat działalności 

Nakaz pracy trafił w powołanie Zawsze ze śmiechem! 
O tym, że iść przez życie ze śmie-

chem jest milej i łatwiej, wiedzą chy-
ba wszyscy, ale że zdrowiej – już nie-
koniecznie. O zaletach, także tych mało 
znanych, jakie płyną ze śmiechu mogli 
przekonać się uczestnicy zajęć, które dla 
lekarzy seniorów pod koniec lutego po-
prowadzili w LIL terapeuci z warszaw-
skiej Akademii Śmiechu i Radości: Bar-
bara Popławska i Jacek Gientka. 

– To było chyba najradośniejsze spo-
tkanie lekarzy seniorów, w jakim bra-
łam udział – mówiła jedna z uczestni-
czek „treningu uśmiechu”, wychodząc 
z zajęć z roześmianą twarzą.

Warto, bo śmiech:
• wyzwala wydzielanie hormonów szczę-

ścia i redukuje hormony stresu
• wzmacnia system immunologiczny
• poprawia wydolność układu oddecho-

wego
• wzmacnia serce, stabilizuje krążenie i po-

prawia ukrwienie
• obniża wrażliwość na ból
• ćwiczy mięśnie.

Psychologia śmiechu:
• śmiech wpływa pozytywnie na naszą 

psychikę
• redukuje emocjonalne napięcia
• pomaga w zmianie spojrzenia na rzeczy-

wistość

z Barbarą Ćwiklińską, 
emerytowaną internistką z ponad 40-letnim stażem pracy lekarza, 

rozmawia Anna Augustowska

chorego do szpitala, za każdym ra-
zem ryzykowałam czy nie zostanie 
odesłany. Co się więc dało leczyłam 
na miejscu, w domu pacjenta. I to 
właśnie nauczyło mnie samodziel-
ności, sztuki przewidywania i po-
dejmowania szybkich decyzji. 

• Czy pierwszy wyjazd do chore-
go pozostał w Pani pamięci?

– Aż tak dobrej pamięci nie mam 
– to było przecież jakieś 66 lat temu! 
A ja w marcu właśnie skończyłam 
91 lat. Pamiętam wiele przypadków, 
kiedy musiałam natychmiast spraw-
dzić swoje umiejętności i wiedzę, 
i szybko je zastosować. Przede wszyst-
kim z położnictwa. Wiele razy odbierałam 
porody. Zwykle to były bardzo szczęśli-
we „interwencje” – na świat przychodzi-
ło zdrowe dziecko i wszyscy byli zado-
woleni. Pamiętam też, jak dostaliśmy we-
zwanie do rodzącej, którą jej mąż wiózł 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
Historia lubelskiego pogotowia sięga 1917 roku, kiedy to ukonstytuowało się 
Towarzystwo „Pogotowie Ratunkowe” w Lublinie. W dniach 2–3 marca 2017 roku 
odbyły się obchody setnej rocznicy działalności tej jednostki.

• Ludzie często wzywali wtedy pogo-
towie?

– Kiedy zaczynałam pracę z całą pew-
nością nie tak często, jak teraz i co najważ-
niejsze, wtedy nie byliśmy „przychodnią 
na kółkach”, jak o pogotowiu mówi się te-
raz. Mam tu na myśli głównie pacjentów 
mieszkających poza Lublinem, na wsiach 
i w małych miejscowościach. Po pierw-
sze nie było telefonów – aby nas wezwać 
trzeba było pokonać czasem duże odle-
głości, dobiec na jakiś pobliski dworzec, 
czy pocztę. Poza tym chłopi nie byli ubez-
pieczeni i za każde wezwanie pomocy 

W dniach 8-9.07.2017 r. Komisja Lekarzy 
Seniorów organizuje wycieczkę

„HAJNÓWKA – BRAMA DO 
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”

ATRAKCJE BIAŁOWIEŻY I PUSZCZY 
BIAŁOWIESKIEJ – ogólny koszt 345 zł,
Koszt dla  lekarzy seniorów 275 zł.

– Śmiechem warto zająć się cał-
kiem poważnie. Naukowcy udowod-
nili, że śmiech wywołany ćwiczenia-
mi działa tak samo, jak śmiech natu-
ralny. Dlatego na zajęciach Akademii 
Śmiechu i Radości uczymy się śmie-
chu bezwarunkowego, który można ra-
dośnie przenosić do życia codzienne-
go. Bo dorośli zazwyczaj śmieją się za 
mało, nie pamiętają, ile zdrowych zalet 
ma śmiech i radość – przekonywali te-
rapeuci i zachęcali do wspólnego, ko-
niecznie głośnego śmiechu bez powo-
du. – Śmiech można i trzeba po prostu 
ćwiczyć zupełnie jak mięśnie – podkre-
ślali. – Bez szukania konkretnych po-
wodów. Po prostu wybuchajmy śmie-
chem! Ćwiczmy to! 

• przełamuje stereotypowe wzory myśle-
nia

• łagodzi nasze konfl ikty
• zmniejsza lęki
• eliminuje stres
• wydobywa nas z depresyjnych nastro-

jów
• prowadzi do wewnętrznej równowagi
• ułatwia kontakty społeczne
• wspiera myślenie kreatywne.

– Więcej śmiechu i radości zagości 
w codzienności… i takie właśnie ko-
rzyści z tych zajęć powinni wynieść ich 
uczestnicy – mówiła Barbara Popław-
ska. – Niewiele potrzeba, aby się o tym 
przekonać, wystarczy kilka razy dzien-
nie unieść kąciki ust!

Anna Augustowska

Wpłata zaliczki w kwocie 100 zł na poczet 
rezerwacji noclegu i wyżywienia – do 
30 marca 2017 r. na listę w Lubelskiej Izbie 
Lekarskiej w Lublinie, tel. 81 536-04-65 lub 
w Delegaturze Lubelskiej Izby Lekarskiej 
w Białej Podlaskiej, tel. 83 344-28-87.
Pozostała wpłata –175 zł (seniorzy), 
245 zł (nieseniorzy) – w autokarze w dniu 
wyjazdu. 

Wycieczka
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• Dlaczego nie estrada, teatr albo sa-
la koncertowa tylko medycyna?

– Odpowiedź jest prosta i krótka – po-
nieważ od zawsze, od najwcześniejszego 
dzieciństwa chciałam leczyć ludzi (moi 
bliscy pamiętają, że zawsze bawiłam się 
w lekarza i biegałam z walizeczką pełną 
pudełek po lekach), i chociaż był ze mnie 
niezły łobuz i ocenę z zachowania miałam 
w szkole zwykle obniżoną (śmiech), to za-
wsze lubiłam się uczyć, zdoby-
wać nową wiedzę, odkrywać 
ciekawe rzeczy, i w zasadzie 
przychodziło mi to łatwo, nie 
wkładałam w naukę większego 
wysiłku – no, może oprócz ję-
zyków obcych (śmiech). A mu-
zyka, śpiew, sztuka w ogóle – 
mimo że bardzo ważne, wręcz 
niezbędne w moim życiu – jed-
nak miały pozostać pasją. Do-
pełnieniem. Chociaż… kiedy 
za pierwszym razem nie dosta-
łam się na wymarzoną medycy-
nę miałam plan B, w którym bra-
łam pod uwagę dalszą edukację 
muzyczną.

• I to na wysokim poziomie, bo na Uni-
wersytecie Muzycznym?

– Było to możliwe, ponieważ byłam 
w trakcie kończenia szkoły muzycznej 
II stopnia w klasie fl etu poprzecznego. Do 
szkoły muzycznej zaczęłam chodzić już 
w podstawówce – początkowo w Skar-
żysku-Kamiennej, i w dodatku w pierw-
szej klasie grałam na skrzypcach, a potem 
w Kielcach, gdzie równocześnie uczęsz-
czałam także do VI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Słowackiego. Nie ukrywam, 
że to była niezła szkoła życia. Po lekcjach 
w liceum biegłam do szkoły muzycznej, 
a wieczorem po powrocie nie tylko cze-
kało mnie odrabianie „normalnych” lekcji 
– dodam, że uczyłam się w klasie o pro-
fi lu biologiczno-chemiczno-fi zycznym 
– ale też ćwiczenie gry na instrumencie. 
Najtrudniejsza logistycznie była jednak 
pierwsza klasa szkoły muzycznej II stop-
nia w Kielcach, ponieważ przypadała na 
3 klasę gimnazjum w Skarżysku-Kamien-
nej – wiązało się to z dojazdami, czasa-
mi wręcz w szalonym tempie. Owszem, 

na początku II roku natrafi łam na ogło-
szenie o castingu do studenckiego teatru 
ITP, w którym wykorzystywane są wszel-
kie aktywności sceniczne związane z mu-
zyką, natychmiast się zgłosiłam i działa-
łam tam do końca studiów, czyli przez pięć 
lat. Najmocniej przeżyłam rolę Archanio-
ła Gabriela, którą zagrałam w spektaklu 
pt. „Nowy raj utracony”. To – uważam – 
była moja życiowa rola, chociaż grałam 
w jeszcze wielu innych spektaklach: m.in. 
w Prorocku, Weselu Dawida, Odysei, Don 
Kichocie, Morii, Spełnionym śnie. W te-
atrze też poznałam wielu wspaniałych lu-
dzi na czele z założycielem i szefem te-
atru ks. Mariuszem Lachem, z którymi do 
dziś łączy mnie prawdziwa przyjaźń. To 
także tu, dzięki koleżance z teatru, trafi -

łam na przesłuchania do ze-
społu Gospel Rain, który był 
moim niewypowiedzianym 
marzeniem w takim samym 
stopniu jak Teatr ITP. Planu-
jąc studia, wybierając miasto, 
kierowałam się także (a mo-
że nawet przede wszystkim) 
istnieniem tych dwóch grup, 
licząc po cichu, albo bar-
dziej marząc o tym, że może 
tak udałoby się… I się uda-
ło. Marzenia naprawdę się 
spełniają!

• Czyli kolejna pasja?
– Śpiew zawsze był w mo-

im życiu. Mam dość umuzy-
kalnioną rodzinę; mama śpiewała w chó-
rze (a potem skończyła studia chemicz-
ne), babcia grywała na akordeonie, a bra-
cia mojej mamy są muzykami. Obydwaj 
zawodowo grają na organach, a jeden 
z nich – mój ojciec chrzestny – ma tak-
że wyższe wykształcenie z fortepianu. 
Czasami myślę, że moje zainteresowa-
nia to pewnie sprawa genów. W liceum 
śpiewałam w chórze Politechniki Świę-
tokrzyskiej, wcześniej, bo w wieku 14 
lat, wygrałam konkurs piosenki śpie-
wając piosenkę Agnieszki Osieckiej pt. 
„Okularnicy” – a był to mój pierwszy pu-
bliczny wokalny występ solowy. Co do 
muzyki gospel – fascynowała mnie od 
dawna. Kiedy więc pojawiły się prze-
słuchania do znanego lubelskiego chó-
ru Gospel Rain, postanowiłam zawal-
czyć. Udało się. Od niespełna 3 lat je-
stem również chórzystką w zespole He-
aven up, który także wykonuje muzykę 
gospel. Od czasu do czasu zdarza mi się 
dośpiewywać chórki w lubelskim semi-
naryjnym zespole Good God, który gra 

Lekarz z pasją

chrześcijańską muzykę w stylu reggae. 
Ale to już zupełnie inna historia. 

• Sporo tego: teatr, chór, studia…
– Do niedawna 80 proc. mojego czasu 

wypełniały zajęcia muzyczno-teatralne, 
a resztę studia. I mimo takich proporcji ca-
łe studia przeszłam bez żadnej poprawki 
czy przerw, i ukończyłam je z wynikiem 
bardzo dobrym. Do dzisiaj nie wiem, jak to 
możliwe, ale na pewno przydał się warsz-
tat organizacji czasu z lat gimnazjum – li-
ceum oraz zamiłowanie do poznawania 
nowych rzeczy. Może trudno w to uwie-
rzyć, ale ja naprawdę zawsze lubiłam się 
uczyć, przychodziło mi to łatwo, a wolny 
czas wolałam spędzać aktywnie. 

Od dwóch lat jednak 80 proc. czasu po-
święcam medycynie. I również nie mogę 
się tym nacieszyć! Jestem na rezydenturze 
z pediatrii na Oddziale Chorób Zakaźnych 
Dziecięcych w Szpitalu im. Jana Bożego. 
Nie od zawsze pediatria była moim ma-
rzeniem – wcześniej myślałam o audio-
logii i foniatrii, o endokrynologii a także 
o psychiatrii. Jednak w czasie stażu, kiedy 
mogłam skonfrontować się z praktyczną 
medycyną, wejść w interakcje z pacjen-
tami zrozumiałam, że najlepiej będę się 
spełniać lecząc dzieci. Każdy dzień pracy 
w szpitalu utwierdza mnie w tym. Dziec-
ko to bardzo wdzięczny i „kochany” pa-
cjent, chociaż bywają też (jak wszędzie) 
trudniejsze przypadki.

• Śpiewanie dzieciom to też może być 
pomysł?

– Śpiewanie małym pacjentom Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie (jeszcze jako studentka) już 
nawet mam za sobą! Dwa razy z okazji 
Dnia Dziecka brałam udział w koncer-
cie dla dzieci i nawet połączyłam to tro-
chę z rolą teatralną – śpiewałam w ko-
stiumie wróżki!

• A ostatnio mogły Panią usłyszeć tak-
że „większe dzieci”? 

– To prawda, wspólnie z Cezarym Jur-
ko, kardiochirurgiem z SPSK4 przy ul. 
Jaczewskiego, przygotowaliśmy recital 
piosenek i ballad pt. „W krainie łagod-
ności”. Nasz występ zainaugurował cykl 
„Muzycznych piątków u lekarzy”, któ-
re będą odbywać się w siedzibie Lubel-
skiej Izby Lekarskiej w Klubie Lekarza 
przy ul. Chmielnej. Już dziś wiemy, że to 
nasz nie ostatni koncert. Kolejny nasz wy-
stęp planujemy jesienią tego roku, na któ-
ry już dziś serdecznie zapraszamy. Szcze-
góły niebawem.

Operacje okulistyczne w systemie 3D
Dopełnia mnie muzyka

z Agnieszką Zarębską, 
rezydentką pediatrii, byłą aktorką Teatru ITP, entuzjastką śpiewu 

gospel i piosenek z tekstem, 
rozmawia Anna Augustowska

bywałam chronicznie niewyspana, ale – 
co tu kryć – zawsze lubiłam się uczyć, 
a muzykę kochałam! I co ważne, nikt 
mnie do tego nie gonił, nie pilnował i nie 
sprawdzał, bo w trakcie nauki w liceum 
mieszkałam w internacie w Kielcach i sa-
ma musiałam sobie ze wszystkim radzić. 
Bardzo mi się ta samodyscyplina i za-
hartowanie przydały, szczególnie kiedy 
już studiując medycynę trafi łam na KUL 

Od 20 lutego 2017 r. przez kilka ty-
godni w Klinice Okulistyki Ogólnej UM 
w Lublinie, kierowanej przez prof. Ro-
berta Rejdaka, były wykonywane za-
biegi operacyjne przy użyciu najnow-
szego systemu wizualizacji, określane-
go jako chirurgia 3D lub hades up sur-
gery. Ten najnowocześniejszy sprzęt 
był testowany w trakcie zabiegów wi-
treoretinalnych, wykonywanych między 
innymi z powodu odwarstwienia siat-
kówki, czy krwotoku do komory cia-
ła szklistego. 

System wizualizacji 3D jest to naj-
nowszy sposób obrazowania w trakcie 
operacji witreoretinalnych. Składa się 
na niego 3D HDR (kamera o wysokiej 
rozdzielczości), która zapewnia polep-
szony kontrast barwny z porównywal-
ną głębią ostrości oraz ekran wyświe-
tlacza 3D. System zaprojektowany jest 
do polepszania wizualizacji i uspraw-
niania podejmowania decyzji przez chi-
rurga. Cyfrowe fi ltry obrazu polepsza-
ją wizualizację i identyfi kację struktur 
oka i warstw tkankowych. Zastosowanie 
wizualizacji 3D pozwala na operowanie 
z użyciem mniejszego natężenia światła, 

które jest w pewnym stopniu toksyczne 
dla siatkówki. System wizualizacji 3D 
umożliwia przeprowadzanie operacji 
w pozycji wyprostowanej odcinka szyj-
nego kręgosłupa (hades up surgery), co 
jest znacznie mniej męczące dla opera-
tora. W trakcie konwencjonalnej opera-
cji okulistycznej operatorowi może to-
warzyszyć tylko jeden asystent, który 
ogląda zabieg w rzeczywistych warun-
kach. Ogromną zaletą heads up surgery 
jest wyświetlanie wysokiej jakości ob-
razu z pola operacyjnego na monitorze. 
Dzięki temu przy użyciu okularów 3D 
osoby z zewnątrz mogą śledzić prze-
bieg zabiegu, zadawać pytania i uczyć 
się prawidłowego postępowania pod-
czas operacji okulistycznych. 

Aby sposób operacji okulistycznych 
w systemie 3D wszedł na stałe do za-
biegów wykonywanych przez lubelski 
ośrodek okulistyczny, niezbędny jest za-
kup odpowiedniego sprzętu. Jego koszt 
waha się w granicach 250–300 tysięcy 
złotych. Czynione są starania przez dy-
rekcję SPSK nr 1 i UM, aby odpowied-
nie środki fi nansowe uzyskać.

Jerzy Jakubowicz

do Teatru ITP, gdzie próby goniły próby, 
a w tzw. międzyczasie trzeba było znaleźć 
wolną chwilę na szycie kostiumów i sa-
modzielne wykonywanie scenografi i. Po-
godzenie więc tych czasochłonnych zajęć 
z równie absorbującymi studiami wyma-
gało pewnej wprawy.

• Medycyna i teatr to zaborcze dzie-
dziny, ale w Pani przypadku najwyraź-
niej wzajemnie się uzupełniały i dawa-
ły energię.

– To prawda, bo siedzieć w książkach 
i wyłącznie uczyć się do zajęć zupełnie 
bym nie umiała! Było to możliwe (a raczej 
konieczne) tylko na pierwszym roku stu-
diów lekarskich, kiedy naprawdę tkwiłam 
z nosem w podręcznikach i nawet nie bar-
dzo wiedziałam, jak wygląda Lublin, ale 
i wtedy przynajmniej raz w tygodniu bie-
głam na zajęcia ze śpiewu do domu kul-
tury przy ul. Bernardyńskiej. Wtedy Sta-
re Miasto i okolice to był dla mnie inny 
świat, magiczna kraina. A śpiew był mi 
równie bliski, jak gra na fl ecie. Stąd, kiedy 

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza na

XIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IZB LEKARSKICH 
w Żeglarstwie w klasie OMEGA

Morzyczyn, jezioro Miedwie, 
16-18.06.2017 r.

Zgłoszenia odbywają się na podstawie elektronicznych formularzy dostępnych 
na stronie:  www.oil.szczecin.pl zakładka Sport, kultura i rekreacja 

przesłanych w terminie do 9 maja 2017 r.

Wpłaty (wpisowe) 1350 zł od załogi należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem „REGATY – OIL”

Osoby do kontaktu:
Halina Teodorczyk, tel. 604 416 864, e-mail: halte@wp.pl
Halina Ey-Chmielewska, tel. 601 576 160, e-mail: eychmielewska@wp.pl 
Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie, tel. 91 48 74 936 wew. 116, e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl
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Kult znów
Pierwszy z serii koncertów akustycznych zespołu KULT 

został zarejestrowany 7 lat temu. Wtedy nagrania z tego 
wydarzenia zostały wydane na wielu nośnikach. Duże za-
interesowanie wzbudziła nowa, oryginalna wersja prze-
boju Tadeusza Woźniaka „Zegarmistrz światła” oraz pre-
mierowy utwór „Szantowy”. Teraz KULT z tym materia-
łem akustycznym znów jest na trasie. Wystąpi 10 kwiet-
nia o godz. 19.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
W programie największe przeboje w wersjach bez prądu. 
Bilety: 110-130 zł.

Dżem i blues
7 maja o godz. 19.30 w hali Globus w Lublinie Dżem. Jeden z najważniejszych 

zespołów w historii polskiej muzyki. Legenda bluesowo-rockowego grania! Jak 
zapewniają organizatorzy zespół zagra koncert, który pozwoli fanom poczuć 
ducha prawdziwego bluesa. Lublin jest na liście 9 miast Polski, gdzie założony 
w 1973 roku Dżem wystąpi. Bilety 60- 90 zł.

Lublin Jazz Festiwal
Trwa święto jazzu, kolejna edycja festiwalu organizowanego w Lu-

blinie od 2008 roku. Tegoroczna edycja to cykl koncertów i wydarzeń 
towarzyszących w Centrum Kultury i nie tylko. Jazzu słuchamy do 29 
kwietnia. 

21 kwietnia o godz. 19 Flue (PL), o godz. 20.30 Melt Yourself Down 
(UK), a wieczór o godz. 22 zakończy Sudoku Killer (IT/FR). 22 kwietnia 
o godz. 18.30 Aga Derlak Trio (PL), o godz. 20.00 Chris Potter Quartet 
(US/CA) a Viktor Tóth Tercett (HU/SK) o godz. 22. 23 kwietnia o godz. 
19.00 New Polish Jazztet (PL/DK) Premiera! o godz. 21.00 Louis Mo-
holo-Moholo „4Blokes” (ZA/UK)

Bilety, informacje i wejściówki na koncerty dostępne on-line lub 
w kasie biletowej Centrum Kultury w Lublinie: kasa@ck.lublin.pl tel. 
+48 (81) 466-61-40.

Bezpłatne wejściówki będą potrzebne na koncertach z cyklu „Jazz 
w mieście”. Muzycy wystąpią w kościołach, cerkwi, galeriach, pubach, 
domach kultury. Program i info o wykonawcach na www.lublinjazz.pl

Stare Dobre Małżeństwo
Legendarna grupa Stare Dobre Małżeństwo wciąż przemierza 

koncertowe szlaki. Zespół złożony z muzyków towarzyszących za-
łożycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu to Bo-
lo Pietraszkiewicz – gitary, cajon i Roman Ziobro – kontrabas, gita-
ra basowa. Zaśpiewają swoje kultowe piosenki – od najstarszych 
(„Blues o 4 nad ranem”, „Jak, Komunia”, „Blues dla Małej”) po najnow-
sze („Topielica” czy „Ogień zapłonie w nas”). Usłyszymy je 23 kwiet-
nia, o godz. 17 wystąpią w sali koncertowej Państwowej Filharmo-
nii w Lublinie. Bilety 40-60 zł.

Pink Floyd z Krakowa
23 kwietnia o godz. 18.00 w Centrum Kon-

gresowym Uniwersytetu Przyrodniczego kon-
cert zespołu ANOTHER z Krakowa. To widowi-
sko multimedialne z m uzyką Pink Floyd na ży-
wo. Fani usłyszą największe utwory Pink Floyd 
starannie wybrane z albumów od początku dzia-
łalności zespołu po ostatnią płytę. W całości, ze 
względu na przypadającą okrągłą 40 rocznicę 
wydania, zostanie odegrany album Animals. Bi-
lety 70-80 zł.

Turystycznie

Sezon na zwiedzanie
Między 28 kwietnia a 7 maja szósta edycja Sezonu Lublin. Tradycyjnie będzie to pre-

zentacja bogactwa turystycznego Lublina, który w tym roku świętuje jubileusz 700-lecia 
nadania praw miejskich. Przed gośćmi i mieszkańcami 10-dniowy program atrakcji tury-
stycznych. Co, gdzie i kiedy się będzie działo i jakie są warunki uczestnictwa na stronie 
sezon.lublin.eu.

Tanecznie

Izrael tańczy 
Polska premiera „Horses in the sky” Kib-

butz Contemporary Dance Theatre. 29 kwietnia 
o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur niezwy-
kłe widowisko taneczne. Jak zapewniają organi-
zatorzy Rami Be’er stworzył oszałamiający spek-
takl taneczny, który ukazuje wielkie umiejętności 
tancerzy z Kibbutz Contemporary Dance Com-
pany. Prezentacja „Horses in the sky” jest wspól-
nym przedsięwzięciem Lubelskiego Teatru Tańca 
i CSK, zorganizowanym z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Tańca. W chwili, gdy zamykaliśmy to 
wydanie gazety trwały ustalenia cen biletów.

Literacko

Ofiara nie zawsze jest bezbronna
Nie wiem, jak to możliwe, że dopiero teraz tak blisko możemy poznać postać Zofi i Posmysz, o której powiedzieć, że była więźniarką Auschwitz 

i autorką najpierw słuchowiska radiowego a potem powieści pt. „Pasażerka”, na podstawie której powstał też głośny fi lm Andrzeja Munka z Alek-
sandrą Śląską w roli więziennej strażniczki, to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie.

Dzisiaj Zofi a Posmysz ma 94 lata i zaprasza nas do swojego świata w głębokiej, bardzo refl eksyjnej i szcze-
rej rozmowie z dziennikarzem Michałem Wójcikiem. „Królestwo za mgłą” – wywiad rzeka z Zofi ą Posmysz, 
to niepowtarzalna okazja, aby poznać z pierwszej ręki historię życia Zofi i, ale też sięgnąć po jej książki; jed-
ną z nich właśnie wznowiono, to powieść Wakacje nad Adriatykiem.

Zofi a urodziła się w 1923 roku w Krakowie. W czasie wojny została więźniarką obozów Auschwitz, Ra-
vensbrück i Neustadt-Glewe. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1952–75 
pracowała w Polskim Radiu, współtworząc między innym słuchowisko W Jezioranach. Pisarka w nowator-
ski sposób poruszająca tematykę obozową. Jej najbardziej znany utwór to Pasażerka, na podstawie której 
powstał fi lm Munka i Witolda Lesiewicza oraz całkiem niedawno, bo w 2010 roku, opera (muzyka: Mieczy-
sław Weinberg), która odniosła sukces na całym świecie. 

„Czy to znaczy, że aby przeżyć – trzeba było w sobie zaakceptować potwora? – pyta Zofi ę w wywia-
dzie Michał Wójcik.

– Potwora nie, ale człowieka, który odwraca głowę, gdy wie, że nic nie może pomóc – już tak. (…). To jest 
taki mechanizm. Trzeba nauczyć się pewnych rzeczy nie dostrzegać. Na tym polegała forma samoobrony. 
Taktyka przetrwania. Należało ograniczyć współczucie – odpowiada Zofi a Posmysz. 

Anna Augustowska
„Zofi a Posmysz „Królestwo za mgłą” – z autorką „Pasażerki” rozmawia Michał Wójcik, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2017

Teatralnie

Selfie przyjedzie
28 kwietnia o godz. 19 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego spek-

takl „Selfi e.com. pl”. Znaleźć prawdziwą miłość i stworzyć udany związek to jednak nadal 
sprawa dość skomplikowana. Udowodnią to bohaterowie spektaklu w reżyserii Marii Se-
weryn. W rolę Julii, Pawełka, Brygidy i Geralda z małego mieszkanka z wielkiego bloko-
wiska wcielą się: Julia Kamińska, Filip Bobek, Dorota Pomykała oraz Mirosław Baka. Bile-
ty od 80 zł.

Muzycznie
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30 lat minęło jak jeden dzień!!!
Koleżanki i Koledzy!!! Zapraszamy na jubileuszowy zjazd koleżeński.

Termin 21 pażdziernika 2017 r. (sobota)
Miejsce: hotel Focus, Lublin, al. Warszawska 109 

istnieje możliwość rezerwacji noclegu:

recepcja hotelu tel.+48814667066, kom.+48512686313
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: bogorek1@gmail.com

tel.+48605690295 (Basia Ogórek), +48503519271 (Gosia Piłat),
+48606880211 (Maciek Kościelecki), +48601989998 (Andrzej Szerej).

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko (również panieńskie), 
e-mail, nr telefonu, nr grupy studenckiej.

Koszt uczestnictwa: 250 PLN,-
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do dnia 10 czerwca 2017 r.

(w przypadku rezygnacji po 31.08.2017 nie zwracamy wpłat).

Nr konta do wpłat 92 1020 3147 0000 8102 0119 6880
(w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o przekazanie info o spotkaniu wszystkim znajomym.
Pobijmy rekord sprzed 5 lat, a było nas wtedy 170 osób!!!

Serdeczne zapraszamy i do zobaczenia.
Komitet organizacyjny:

Basia Ogórek, Gosia Piłat, Maciek Kościelecki, Andrzej Szerej

Bluesowo…
Odbył się drugi z cyklu „Muzycznych piątków u lekarzy” koncert, w cza-

sie którego wystąpił radiolog Maciej Szajner (gitara, vocal).  10 marca 2017 r. 
o godz. 18.00 Szajner dał recital pt. „A jednak tylko blues?”. 

Marzec w Klubie Lekarza 

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!

Wernisaż
„Zatrzymać chwile ulotne”  to tytuł wystawy malarskiej Roksany Ha-

łasy. Wernisaż odbył się 4 marca 2017 r. o godz. 12.00. 

Globtrotersko
3 marca 2017 r. o godz. 18.00 odbyło się kolejne spotkanie Klubu 

Globtrotera. Prezentację „Republika Południowej Afryki” przedstawił 
prof. Edward Zderkiewicz.

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, kon-
takt: 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.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko (także panień-
skie), 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.

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 powiadomie-
nie wszystkich znajomych!!! 

Serdecznie zapraszamy 
Komitet Organizacyjny 

Zjazd Absolwentów 
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie rocznik 1984-1990/91

Okręgowy Turniej Lekarzy 
w Tenisie Ziemnym 

w Puławach

„Puławy Med-Cup 
2017”

W dniach 2–4 czerwca 2017 r. w Puła-
wach (na kortach tenisowych MOSiR, ul. Wró-
blewskiego 1) odbędzie się turniej tenisowy 
zorganizowany pod patronatem Lubelskiej 
Izby Lekarskiej. 

Zgłoszenia do turnieju należy składać dro-
gą mailową lub telefonicznie do 26.05.2017 r. 
Planowane są gry pojedyncze w kategoriach 
wiekowych oraz gry podwójne w zależności 
od liczby zgłoszonych uczestników. Opłata za 
uczestnictwo w wysokości 50 zł dokonywa-
na zostanie w biurze turnieju. Przewidziane 
są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla 
najlepszych zawodników. Organizatorzy za-
pewniają wodę oraz posiłek podczas turnie-
ju w formie grilla. Zakwaterowanie należy 
zorganizować we własnym zakresie. W dniu 
3.06.2017r. po rozegranych meczach organi-
zatorzy serdecznie zapraszają uczestników 
turnieju na spotkanie towarzyskie. Osoby to-
warzyszące zostaną poproszone o wpłatę 50 
zł za udział w tym spotkaniu. 

Finały rozegrane zostaną dnia 4.06.2017 r. 
do godz.15.00. Planowana jest nauka gry 
w tenisa dla osób towarzyszących po wcze-
śniejszym zgłoszeniu do organizatorów.

Organizatorzy:
Ireneusz Ostrowski – Puławy – 
tel. 505 017 045
e-mail: irekostrowski@op.pl
Andrzej Semczuk – Lublin – 
tel. 601 715 70.
Naczelny sędzia turnieju:
Marcin Kowal – Puławy – 
tel. 691 371 317. 

Inspiracje mile widziane
Komisja Rekreacji i Sportu prosi o przysyłanie uwag i pomysłów na imprezy sportowe i rekreacyj-

ne oraz inne aktywności, które moglibyśmy organizować lub współfi nansować ze środków samorządu. 
Czekamy pod adresem mailowym komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl 

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!

Zjazd absolwentów AM w Lublinie 1971-1977
Koleżanki i Koledzy!

40 lat minęło… z tej okazji, z wielką przyjemnością 
zapraszamy na kolejny 

Jubileuszowy Zjazd Koleżeński 
dnia 10.06.2017 r.

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotografi cznym i Związ-
kiem Polskich Artystów Fotografi ków Okręg Lubel-
ski ogłasza

VII Ogólnopolski 
Konkurs Fotografi czny 
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.

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/

Zjazd Absolwentów AM w Lublinie lata 1981-1987

W maju zapraszamy

12 maja – Globtrotersko
Klub Globtrotera – Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Sak opowiedzą o Ka-

zachstanie. Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

13 maja – Fotograficznie
„Powidoki” – wystawa fotografi i Jerzego Bednarskiego. Galeria Sztuki 

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

Wystawy, finisaże
Do 3 maja na Zamku Lubelskim można oglądać wystawę „Ta-

deusz Mysłowski. Kolekcja grafi ki”. Muzeum Lubelskie prezentu-
je wystawę kolekcji współczesnej grafi ki i rysunku ze zbiorów ar-
tysty pochodzącego z Lublina. To pierwsza w Polsce odsłona pry-
watnych zbiorów, licząca blisko 250 prac gromadzonych przez 
ponad pół wieku.

Do 7 maja na Zamku Lubelskim trwa wystawa „Złotnictwo lu-
belskie” ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych. Zamia-
rem organizatorów było zebranie w jednym miejscu wszystkich 
zabytków lubelskich, występujących w kolekcjach polskich. Wy-
stawie towarzyszy ilustrowany katalog obejmujący ponad 200 
obiektów.

Plastycznie
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Sałatka po lekarsku

Na wczesną wiosnę, czyli… kiszeniaki
Wczesna wiosna to okres, kiedy po zimie w naszym organizmie brak witamin 

i chętnie sięgamy po warzywa. Ale ostrożnie! To, co możemy kupić w sklepach, 
„wspaniałe” pomidory, rzodkiewki i inne warzywa, niestety, pochodzą ze 
szklarni. A tam... nawozów ci dostatek. Co więc robić? Ten problem roz-
wiązywały przez wiele lat w domowych polskich kuchniach… kiszonki. 
Tak, tak, właśnie kiszona kapusta, ale i inne warzywa, a nawet owoce. 
Kiszono oczywiście kapustę, ogórki i buraki, ale i pomidory (te zielone, 
twarde i niedojrzale), gruszki, a nawet arbuzy. I czyni się tak zwłaszcza 
na wschodzie do tej pory. Dlatego na przedwiośniu proponuję danie nie-
co odmienne w smaku, czyli… kiszeniaki. 

Kiszeniaki  to nic innego, jak rodzaj gołąbków, tyle że zawijanych w liście ka-
pusty kiszonej. Oczywiście całe liście. A to oznacza, że do przygotowania kiszenia-
ków (czy też chorwackiej sarmy) potrzebna jest cała główka kiszonej kapusty. Moż-
na kupić taką kapustę, najpewniej na dobrym straganie lub w dużym supermarkecie. 
W moim domu na dnie beczki zawsze leżały 2-3 główki takiej kapusty i się kisiły. 
To przecież właśnie kiszonki robi się jesienią, kiedy owoce i warzywa mają najwię-
cej witamin i zachowują je w sobie w formie niezmienionej do wiosny. Ponadto tej 
potrawy powinni spróbować przede wszystkim wielbiciele polskiej kuchni regio-
nalnej, to potrawa obecna głównie na Łemkowszczyźnie, ale występuje też w kuch-
niach wielu innych regionów, m.in.: na Kresach, ale i w centralnej Polsce. 

Składniki: 
• 1 główka (średnia) kiszonej kapusty
• 1 garść grzybów suszonych 
• 1 woreczek ryżu lub kaszy jęczmiennej ugotowanej najlepiej poprzedniego dnia 

lub co najmniej 2 h wcześniej 
• 500 g mięsa mielonego mieszanego 
• 1 puszka pomidorów pellati lub koncentrat pomidorowy (3 łyżki)
• 1 cebula 
• 1 łyżeczka pieprzu ziołowego 
• ½ łyżeczki suszonego lubczyku 
• ½ łyżeczki tymianku 
• 1 łyżeczka majeranku 
• ok. 750 ml bulionu (może być z kostki) lub wody 
• 4-5 kulek ziela angielskiego 
• 7-9 ziaren pieprzu czarnego 
• 2-3 listki laurowe
• 2 łyżki cukru 

Wykonanie: 
Grzyby namoczyć na noc, rano odsą-

czyć (wodę, w której się moczyły zacho-
wać). Następnie drobno je posiekać wraz 
z cebulą. Kapustę włożyć do dużego garn-
ka, wrzucić przyprawy i cukier, zalać wodą 
do 1/3 wysokości kapusty, przykryć i goto-
wać na małym ogniu 20 minut. Przewró-
cić kapustę na drugą stronę i gotować ko-
lejnych 20 minut. Wyjąć, ostudzić poroz-
dzielać liście. Pokrojone grzyby usmażyć 
na maśle z cebulą na złoto, doprawić pie-
przem i estragonem, lekko ostudzić. Ryż 
(lub kaszę) dokładnie wymieszać z mię-

sem i grzybami smażonymi z cebulą, dodać przyprawy.
Zawijać farsz w liście kapusty, jak tradycyjne gołąbki i układać ściśle w naczy-

niu (uprzednio wyłożonym 3-4 liśćmi kapusty). Nie powinno być ich więcej niż do 
3/4 wysokości naczynia! Zalać bulionem lub wodą wraz z dodanym przecierem lub 
pomidorami pellati oraz wodą z moczenia grzybów, do 3/4 wysokości ułożonych 
gołąbków, dodać liście laurowe, ziele i pierz w ziarnach. Wstawić do piekarnika 
(temperatura 180 stopni) i gotować pod przykryciem ok. 1,5 h od momentu zago-
towania bulionu. W razie potrzeby podlewać bulionem. Czekanie jest dość długie, 
za to smak niepowtarzalny. 

Dariusz Hankiewicz
PS pozostałą kapustę możecie wykorzystać po posiekaniu na wiosenny bigosik. 

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

28 lutego

Podobno na razie nie wejdzie w ży-
cie reforma służby zdrowia projektu mi-
nistra Radziwiłła. To miłłe. Aż się zdzi-
wiłem, ale tylko na krótko, bo to, co ma 
wejść, to i tak na pewno wejdzie. I wte-
dy już będzie mniej miłło, bo podobno ma 
powstać bliżej nieokreślona SIEĆ SZPI-
TALI kosztem zamykania innych szpitali, 
dzięki czemu mają skrócić się kolejki do 
pozostałych szpitali, a każdy pacjent bę-
dzie sobie mógł wybrać każdy pozostały 
jeszcze szpital w kraju. Niezależnie od te-
go, ile kilometrów od wybranego szpitala 
mieszka i kiedy ten szpital będzie miał dla 
niego miejsce. Oby tylko z tej SIECI nie 
wyszła zwykła WĘDKA i to bambusowa, 
której najważniejszą częścią będzie spła-
wik, bo w ten sposób będzie można zrobić 
w bambusa i spławić każdego niewygod-
nego pacjenta. A haczyk też się przyda. Na 
każdego. Niekoniecznie pacjenta. 

1 marca

Męczy mnie ta reforma. Myślę, że 
w ramach jej usprawnienia i udoskona-
lenia można przecież przepchnąć przez 
Sejm i Senat ustawę, że przewlekle i ter-
minalnie chorzy będą mieli prawo prze-
chodzić przez ulicę na czerwonym świe-
tle, kąpać się w miejscach niedozwolo-
nych, zażywać leki bez czytania ulot-
ki i kontaktu z lekarzem lub farmaceu-
tą i chodzić spokojnie pod rusztowania-
mi z napisem – UWAGA! PRACUJĄ NA 
RUSZTOWANIU! To powinno zdecydo-
wanie skrócić kolejki do szpitali i ugrun-
tować powodzenie tej deformy!

2 marca

Sąsiad, który czekał na łóżko szpital-
ne półtora miesiąca powiedział, że życzy 
tym wszystkim DOSTOJNIKOM, którzy 
teraz każdy szpital i każdego lekarza ma-
ją na kiwnięcie palcem, żeby potem, kie-
dy stracą stanowiska i przywileje, mu-
sieli ODSTAĆ SWOJE w tych koszmar-
nych kolejkach i żeby każdy z tych wy-
brańców poczuł się wreszcie jak zwy-
kły ODSTOJNIK. Dodałem – i to rzad-
ko wybierany. 

4 marca

I znowu w centrum uwagi pan MINI-
STER OD ZDROWIA, według którego 
tabletka „ellaOne”, czyli „tabletka po”, 

wbrew opinii ekspertów, to jest tabletka 
WCZESNOPORONNA. Eksperci twier-
dzą, że może być co najwyżej WCZE-
SNOPORANNA i wtedy, zgodnie z obo-
wiązującym zarządzeniem trzeba tylko 
zdążyć do najwcześniej otwartego gabi-
netu ginekologicznego, zdobyć receptę li-
cząc na to, że lekarz nie wyznaje klauzuli 
sumienia i znaleźć aptekę, która, o ile ap-
tekarz nie wyznaje klauzuli sumienia, ta-
ką receptę zrealizuje. To może trochę cza-
su zająć, ale tabletka działa do 72 godzin 
i to jakieś wyjście jeszcze mimo wszyst-
ko jest. Ciekawe jak długo? I czy apteki 
całodobowe jeszcze będą?... 

6 marca

Czytałem kiedyś dow-
cip i nie myślałem, że mo-
że powtórzyć się w rzeczy-
wistości i to słowo w sło-
wo, a ja będę tego świad-
kiem. A byłem. Otóż przy-
jęli nowego pacjenta lek-
ko „pod wpływem”. Le-
karz zapytał go, czy często 
pije. Ten na to – „Od cza-
su do czasu!”. A lekarz – 
„To znaczy?!”. A ten nowy 
– „Od czasu jak otworzą, 
do czasu jak zamkną!”. Jak 
z tego kolejny raz wynika, 
czas jest pojęciem względ-
nym. Oczywiście do cza-
su, bo czasem bywa bez-
względnym. Ale to już nie 
ten dowcip. 

8 marca

Obchodziliśmy DZIEŃ 
KOBIET chociaż salę ma-
my męską, ale może wła-
śnie dlatego. W końcu im się dłużej leży, 
tym trudniej bez takich dni się obejść. 
Może nie każdego dnia, ale w ogóle 
trudno. O nocach nie wspomnę, cho-
ciaż wspomnienia jakby doskwierają. 
Zawsze twierdziłem, a teraz tym bar-
dziej, że jednak kobiety górą! I zdania 
nie zmieniam. 

10 marca

My leżymy, a w całej Polsce nadal wyci-
nają drzewa. A prostsze by było usunąć tyl-
ko szy a drzewa zostawić. No, ale jeżeli to 
genialne zarządzenie wymusza takie kar-
czowanie, to niech przynamniej wycinają 

Nasz szoł powszedni

te drzewa razem z pniakami, zostawia-
jąc korzenie, bo pniaków mamy na co 
dzień coraz więcej, zarówno we wła-
dzach, spółkach, mediach i polityce. Ale 
do korzeni, mam nadzieję, jeszcze przyj-
dzie nam nieraz wrócić. Oby tylko było 
do czego, bo tym pniakom korzenie wi-
szą. A nam nie!

11 marca

Kiedyś oglądałem taką sztukę pt. 
„DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC”. Re-
żysera nie pamiętam. Teraz oglądam 
sztuczkę pt. „DRZEWA UMIERAJĄ 
LEŻĄC” i tę będę długo pamiętał. Re-
żysera też. Chociaż nazwisko wolałbym 
jak najszybciej zapomnieć. I myślę, że 
nie tylko ja. 

15 marca

Sąsiad się mi zwierzył, że od przed-
wczoraj ma hemoroidy. Pogratulowałem 
mu, że w końcu i on coś ma. Przecież 
wreszcie mamy takie czasy, że każdy jaw-
nie może coś mieć. Stąd jedni mają wil-
le, inni mercedesy, inni posady w bankach 
i spółkach Skarbu Państwa, a inni hemo-
roidy. I nikt nie może już powiedzieć, że 
nic nie ma. I raczej niech nie próbuje!

17 marca

Udało mi się pierwszemu wrzucić pięć 
złotych, ale w telewizji znowu o tej osła-
wionej „PIGUŁCE PO”. Że szkodliwa, 
niemoralna, grożąca chorobami, rozwią-
złością i w ogóle Sodomą i Gomorą. Ale 

o viagrze ani słowa, jak-
by to było samo zdrowie 
i bezpieczne wspomożenie 
narodowej męskości. Pa-
miętam (nawet to odnoto-
wałem w pamiętniku), jak 
sporo lat temu jeden z ów-
czesnych posłów zgłosił 
wniosek, by viagrę bezpłat-
nie mogli otrzymywać pa-
nowie po 50., bo to miało-
by zwiększyć przyrost na-
turalny w kraju. Sam chcia-
łem nawet wystąpić z pro-
pozycją budowy pomnika 
dla WNIOSKODAWCY 
z dziękczynnym napisem 
„WZWODZOWI – PO-
WSTAŃCY”. Ale nie jest 
wykluczone, że ktoś nie-
długo zaproponuje budowę 
pomnika ku czci przeciw-
ników „TABLETKI PO”. 
Tylko czy cokół wytrzyma 
taką ociężałość?!... Myślę, 

że jednak wytrzyma. W końcu wystar-
czy jedno posiedzenie i będziemy mie-
li na starą narodową nutę nową pieśń – 
„HEJ, HEJ COKOŁY!...

20 marca

W szpitalu człowiek tylko leży, nic nie 
robi i myśli. A jak nie myśli, nic nie robi, 
to tylko leży. Pomyślałem na leżąco i do-
szedłem do wniosku, że jednak lepiej tyl-
ko leżeć, nie myśleć i nic nie robić. I tak 
pomyślą za mnie i zrobią za mnie, co chcą. 
Oby tylko wcześniej pomyśleli. Nie tyl-
ko za mnie, ale w ogóle. 

Irosław Szymański

14 marca

Jeszcze trochę tej lepszej zmiany, tych 
politycznych odkryć, oświadczeń, do-
świadczeń i narodowo-dyplomatycznych 
eksperymentów, abyśmy dumnie mogli 
ogłosić całemu światu, że to u nas powsta-
ło pierwsze na ziemi polityczne PERPE-
TUUM DEBILE. I nikt nam tego nie od-
bierze. A nawet nie musimy tego ogła-
szać, bo większość świata już wie i ko-
mentuje. Cóż, największe wynalazki za-
wsze się ciężko przyjmowały w świecie. 
Więc nie ma się czym przejmować i ro-
bić swoje. Zwłaszcza, że to swoje! I hi-
storia to oceni, a nie jakiś świat!
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Pani dr

Krystynie Abramowicz
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składa

prof. Wojciech Polkowski
wraz z Zespołem

Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

Pani dr

Elżbiecie Kostrzewskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
dr. Andrzeja Kostrzewskiego

składają koleżanki i koledzy stomatolodzy 
z powiatu radzyńskiego.

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 
dn.1 marca 2017 r. 

odeszła na wieczny dyżur w wieku 77 lat
Śp.

Jadwiga Robak 
specjalista w zakresie reumatologii, 

doświadczony i wzorowy lekarz.

Wyrazy głębokiego współczucia

MĘŻOWI I CÓRKOM Z RODZINAMI
składa

Lubelska Izba Lekarska
Delegatura w Białej Podlaskiej.

Odeszli

Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych 
Oddziału Lubelskiego PTS

Spotkania organizowane są o godzinie 10.30 
w hotelu EUROPA, 

Krakowskie Przedmieście 29, Lublin. 

• 8 V 2017 – dr n. med. Mariusz Szuta, Katedra Chirurgii Czasz-
kowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyj-
nej IS UJ CM, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczę-
kowo-twarzowej: „Znieczulenia w gabinecie stomatologicz-
nym”,

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

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, 11–13 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. 

Zapraszamy serdecznie
Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska 
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz 

Jolanta Wałecka (1959-2017)

Lucjan Zwierzyński (1930-2017)

Pomoc dla dr Marty Piróg
Szanowni Koledzy Lekarze!
Podobnie jak w roku ubiegłym zwracamy się do Was z ape-

lem o wsparcie fi nansowe naszej Koleżanki dr Marty Piróg, która 
w 2015 roku po ciężkim dyżurze w szpitalu doznała udaru mózgu. 
Od tego czasu Marta wymaga stałej, wielotorowej rehabilitacji, 
wymagającej ogromnych nakładów fi nansowych. W imieniu Na-
szej Koleżanki i jej Mamy dziękujemy bardzo za dotychczasowe 
wsparcie – koleżanki i koledzy z Oddziału Chorób Wewnętrznych, 
Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka
Alior Bank SA 71 1060 0076 0000 3210 0020 7652
lub
Bank Citi Handlowy 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036
Tytułem: 10648 -Grupa OPP -Dla Marty Przekaz 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer KRS 0000338389
W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1% po-
daj: 10648-Grupa OPP-Dla Marty
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podat-
kowym pola „wyrażam zgodę”.

Podziękowania 
Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych z Podod-

działem Intensywnej Terapii w Szpitalu Neuropsychiatrycz-
nym dr. Krzysztofowi Dziadosz, a także lekarzom, pielę-
gniarkom i osobom opiekującym się naszą Mamą Alek-
sandrą Kuraszko w czasie Jej choroby, serdeczne podzię-
kowania za ciepło, uśmiech, okazane serce składają córka 
i syn z rodzinami.

Podziękowanie
Wyrazy uznania i wdzięczności panu dr. n. med. Andrze-

jowi Prystupie, adiunktowi Kliniki Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytetu Medycznego, Samodzielnego Szpitala Kli-
nicznego nr 1 w Lublinie oraz wszystkim lekarzom i pielę-
gniarkom z Oddziału Wewnętrznego „B” za serce, troskę, 
profesjonalną pełną empatii opiekę medyczną, towarzyszą-
cą w ostatnich dniach życia mojej kochanej siostry Krysty-
ny Miluśka składa Zofi a Zdzieszyńska.

Robert Wójcik (1962-2016)

20 lutego 2017 r. odszedł w wieku 
87 lat Lucjan Zwierzyński, specjalista 
pediatrii – wspaniały człowiek i lekarz 
całym sercem oddany ludziom, a szcze-
gólnie dzieciom i ich rodzinom. Przyja-
zny, ofi arny, skromny. Jego osobowość 
wpłynęła pozytywnie na wielu młodych 
lekarzy, dla których stał się wzorem do 
naśladowania.

Urodził się w Dubience. Studiował 
w Lublinie. Wydział Lekarski Akade-
mii Medycznej w Lublinie ukończył 
w 1955 r. i rozpoczął pracę w oddzia-
le dziecięcym Szpitala Powiatowego 
w Chełmie. Systematycznie podwyż-
szał swoje kwalifi kacje w dziedzinie 

pediatrii. Od 1968 r. do przej-
ścia na emeryturę w 1997 r. peł-
nił stanowisko ordynatora Od-
działu Noworodków chełmskie-
go szpitala. 

Z wielkim zaangażowaniem 
i niezwykłą sumiennością leczył 
małych pacjentów.

Dbał również o systematycz-
ne kształcenie młodych lekarzy, 
pod jego kierunkiem wyszkoliły się ko-
lejne pokolenia pediatrów.

Przez wiele lat był przewodniczącym 
chełmskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego. Od chwili reakty-
wowania samorządu lekarskiego z dużym 

zaangażowaniem włączył się 
w jego pracę. Był delegatem 
I i II kadencji LIL, w tym pod-
czas II kadencji z-cą okręgo-
wego rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej.

Za swoją pracę i działal-
ność odznaczony został: Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Odzna-
ką „Za wzorową pracę w służ-

bie zdrowia”, Medalem im. doktora 
Henryka Jordana, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, od-
znaką „Przyjaciel Dziecka”, dyplomem 
„Laur Medyczny”.

Koleżanki i Koledzy Lekarze

Po krótkiej i ciężkiej chorobie 3 stycznia 2017 
zmarła Jolanta Wałecka. Urodziła się w 1959 ro-
ku w Białej Podlaskiej. W 1985 roku ukończyła 
studia w lubelskiej Akademii Medycznej i pod-
jęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym w Białej Podlaskiej. Swoje życie zawodo-
we związała z oddziałem ortopedii. W 1991 roku 
uzyskała z wyróżnieniem I stopień, a w 1998 ro-
ku II stopień specjalizacji z ortopedii i traumato-
logii. Skromna, zrównoważona, koleżeńska, za-
wsze elegancka, szanowana przez kolegów i pa-
cjentów. Szczególnie interesowała się diagnostyką 
ultrasonografi czną układu ruchu. Do końca była 
głęboko zaangażowana w pracę oddziału. Doktor 
Wałecka miała liczne zainteresowania pozazawo-
dowe. Corocznie uczestniczyła w plenerach foto-
grafi cznych dla lekarzy w Kazimierzu Dolnym. 
Działała aktywnie w RKF Klatka w Radzyniu 

Podlaskim. Uzyskała wyróżnienie w konkur-
sie fotografi cznym dla lekarzy, zorganizowa-
nym przez Nationale Geographic. Pozostawiła 
po sobie wspaniały zbiór zdjęć. Uprawiała licz-
ne sporty. Jej pasją były podróże. Stworzyła pięk-
ny ogród wokół domu. Odpoczywała przy muzy-
ce jazzowej i dobrej książce. Jolanta Wałecka ak-
tywnie uczestniczyła w pracy związku zawodo-
wego przy WSzZ w Białej Podlaskiej, była prze-
wodniczącą oddziału.

Ciężka choroba przyszła nagle. Jola podjęła 
walkę. Niestety, przegrała. Pozostawiła pogrą-
żonych w żalu Męża, Dzieci i Matkę. Pogrzeb 
dr Jolanty Wałeckiej zgromadził liczne grono le-
karzy, pielęgniarek i pacjentów. Odeszła od nas 
zbyt wcześnie.

Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Ortopedii w Białej Podlaskiej

Z żalem zawiadamiamy, że 11.12.2016 roku odszedł nasz 
Kolega Robert Wójcik. Po ukończeniu studiów medycznych, 
życie zawodowe związał z biłgorajską ochroną zdrowia. Pra-
cował w przychodni zdrowia, w Oddziale Wewnętrznym – 
gdzie pełnił dyżury lekarskie, był kierownikiem Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego. Pracował 
również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z jego ini-
cjatywy w roku 2000 powstała w Biłgoraju pierwsza niepu-
bliczna placówka POZ – Praktyka Lekarska KONSYLIUM 
– w pierwszych latach działalności był jej kierownikiem. Od 
2015 roku pracował jako specjalista rehabilitacji medycznej 
w Oddziale Rehabilitacyjnym szpitala w Biłgoraju.

Zdecydowaną część życia zawodowego poświęcił na pra-
cę w Praktyce Lekarskiej KONSYLIUM w Biłgoraju – ja-
ko lekarz oddany pacjentom, obowiązkowy, sumienny. Jako 

kolega – zawsze życzliwy, pełen empatii i serdecz-
ności. Był osobą nietuzinkową. Posiadał wiele pa-
sji: był poetą – swoje wiersze zapisał w licznych to-
mikach. Miłośnik przyrody i wędrówek górskich. 
Fascynowała go fotografi a, a zwłaszcza artystycz-
ne ujęcia ulotnych pejzaży i krajobrazów.

Ciężka choroba przerwała bieg Jego życia. 
Żegnamy Cię Robercie. Odpoczywaj w Poko-

ju.
Jesteśmy wdzięczni za to, że z nami byłeś. Ni-

gdy tego nie zapomnimy.

Lekarze, Pielęgniarki, Położne, personel pomocniczy 
Praktyki Lekarskiej 

KONSYLIUM w Biłgoraju
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Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel. 501 219 504.

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodze-
nia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki 
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina najchętniej na etat z moż-
liwością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji 
z Chorób Wewnętrznych. Doświadczenie w pra-
cy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, du-
że doświadczenie w pracy w SOR z udokumen-
towaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tematyki kardiolo-
gicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy 
w zespole, łatwo przystosowujący się do obo-
wiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od za-
raz. 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, za-
trudni lekarza rodzinnego lub w trakcie specja-
lizacji 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 stanowi-
sko: kierownika Oddziału Chirurgii Naczynio-
wej, oraz asystentów w nowo otwieranym od-
dziale. Oferujemy korzystne warunki zatrudnie-
nia. Tel. 82 562-32-23, 22-100 Chełm, ul. Cera-
miczna 1; szpital@szpital.chelm.pl’

• Centrum Medyczne Chodźki podejmie współ-
pracę z lekarzami następujących specjalizacji: 
alergologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, 
ginekologii, neurologii dziecięcej, endokryno-
logii, ortopedii, ortopedii dziecięcej, psychia-
trii. Tel. 604 710 463 praca@cmchodzki.pl 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów 
w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii, 
ginekologii-położnictwa, neonatologii (praca 
w oddziałach szpitalnych), neurologii (konsul-
tacje w oddziałach szpitalnych), medycyny ro-
dzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii 
(praca w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borze-
chowie, w pełnym wymiarze). Atrakcyjne wa-
runki wynagrodzenia. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny: (81) 516-29-26; 605 358 585, al-
bo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: se-
kretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• Specjalista anestezjolog poszukuje pra-
cy w ramach umowy cywilnoprawnej Tel. 
697 138 368.

• Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławic-
kie 14, pilnie zatrudni: kierownika przychodni 
– lekarza rodzinnego (internistę), mile widzia-
na specjalizacja z medycyny pracy. Tel. 81 445-
32-35, 536 536 663 e-mail: fundacjarozwoju@
kul.pl

• Zatrudnimy lekarza ze specjalizacją ginekolog-
-położnik, w celu prowadzenia Poradni Położ-
niczo Ginekologicznej w NZOZ „Michów – Ka-
mionka” sp. z o. o. Poradnia zlokalizowana w Ka-
mionce, powiat lubartowski funkcjonuje na 
podstawie umowy z NFZ. Mile widziane oferty 
lekarzy emerytów. Zainteresowanych lekarzy 
proszę o kontakt mailowy: michowkamionka@
gazeta.pl lub telefoniczny: 81 852 70 14

• Sanatorium Uzdrowiskowe w Nałęczowie za-
trudni lekarza balneologa lub lekarza interni-
stę po kursie z podstaw balneologii lub leka-
rza specjalistę rehabilitacji medycznej – umo-
wa kontrakt. Kontakt: tel. 81 501-47-51 wew. 
237 lub 606 272 821; e-mail:rolnik@sanatoria.
com.pl” 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, 
zatrudni: lekarzy na dyżury medyczne w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy spe-
cjalistów w zakresie: okulistyki, pediatrii, gine-
kologii i położnictwa, neonatologii, kardiologii, 
radiologii i diagnostyki obrazowej, anestezjolo-
gii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych. 
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Warunki pracy do uzgodnienia z dyrekto-
rem SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, tel. (81) 
825-13-66.

• Specjalistyka Czechów w Lublinie, ul. Kompo-
zytorów Polskich 8, zatrudni lekarza specjalistę 
neurologii i lekarza specjalistę ginekologii. Tel. 
81 718-72-07.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na sta-
nowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc. 
Możliwość otrzymania mieszkania służbowe-
go w centrum Zamościa. Tel. 84 677-50-21. 

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc lub spe-
cjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Od-
dziale Chorób Płuc oraz lekarza specjalistę cho-
rób wewnętrznych bądź hematologii do pracy 
w Oddziale Hematologii lub lekarza chcące-
go się specjalizować w dziedzinie hematolo-
gii w dogodnej dla zainteresowanych formie 
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Te-
lefon 84 677-50-21.

• Nowo otwarta przychodnia NZOZ KRASME-
DIC CENTRUM w Krasieninie Kolonii 23, gmi-
na Niemce, zatrudni: LEKARZA POZ, lekarz ze 
specjalizacją z medycyny rodzinnej (również 
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej), 
chorób wewnętrznych lub z kwalifi kacjami le-
karza POZ lub lekarz z aktualnym PWZ jako le-
karz dochodzący będący wsparciem zespołu le-
karskiego. Oferujemy miłą, rodzinną atmosferę 
w pracy elastyczny – dostosowany indywidual-
nie – wymiar czasu pracy (od poniedziałku do 
piątku – od 8.00 do 18.00, soboty – od 8.00 do 
13.00) dowolny rodzaj umowy: kontrakt, umo-
wa zlecenie lub umowa o pracę. Tel. 603 911 
133 lub www.krasmedic.pl

• NZOZ w miejscowości Wysokie (powiat lubel-
ski) zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjali-
stę medycyny rodzinnej, pediatrę lub interni-
stę, również w trakcie dowolnej specjalizacji). 
Praca na pełny etat lub na godziny, forma za-
trudnienia dowolna. Tel. 509 619 501 mail: tom-
ziel@mp.pl

• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: ane-
stezjologa, neurologa, chirurga, pulmonolo-
ga, radiologa, rehabilitanta, lekarza POZ, tel. 
84 696-32-96.

• Centrum Terapii Dziecka w Chełmie, ul. Lubel-
ska 144, podejmie współpracę z lekarzami spe-
cjalności dziecięcych. Tel. 504 400 874.

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrudni 
lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodze-
nia, dowolna forma zatrudnienia. Tel. 81 473-
13 -42 lub email: biuro@zozmedical.com.pl

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2016 
poz. 522) nakłada na lekarzy i leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

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

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

• adresu do korespondencji

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e-m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

• Centrum Medyczne Chodźki zatrudni lekarza 
rodzinnego na godziny. Tel. 602 585 684.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo. Tel. 604 275 282.

• Zatrudnię – nawiążę współpracę z lekarzem 
stomatologiem w NZOZ w Kraśniku, świadczą-
cym usługi prywatnie i w ramach NFZ. Atrak-
cyjne warunki pracy, nowoczesny sprzęt (mi-
kroskop). Tel. 724 869 686.

• Nawiążemy współpracę z lekarzem stomato-
logiem w Chełmie. Pacjenci prywatni i NFZ. 
Atrakcyjne warunki pracy, możliwość kształce-
nia 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 po-
łożony w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 
604 275 282.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy- 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 uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Zatrudnimy stomatologa do leczenia endodon-
tycznego. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 503 
112 093.

• Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racła-
wickie 14, pilnie zatrudni lekarza dentystę. Tel. 
81 445-32-35, 536 536 663 e-mail: fundacjaro-
zwoju@kul.pl

• Zatrudnię lekarza stomatologa na staż pody-
plomowy lub na umowę o pracę na dogodnych 
warunkach w nowocześnie wyposażonym ga-
binecie stomatologicznym w Tomaszowie Lu-
belskim. Tel. 607 566 615. 

• ZOZ pod Lublinem zatrudni lekarza stomato-
loga – pacjenci prywatni i w ramach umowy 
z NFZ, tel. 519 059 006.

• Zatrudnię specjalistę stomatologii zachowaw-
czej z endodoncją. Tel. 519 059 006.

• NZOZ zatrudni lekarza stomatologa ze specja-
lizacją z protetyki w gabinecie pod Lublinem. 
Tel. 519 059 006.

• Praca dla stomatologa ze specjalizacją na no-
wym osiedlu w Lublinie. Tel. 796 644 246.

• Praca dla stomatologa. Kontakt: 501 694 666/
www.miazga.com.pl

• Zatrudnię stomatologa Centrum Medyczne Za-
mość. Tel. 604 967 410.

• Prywatna Poradnia Stomatologiczna „DENTICA” 
w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa. Pro-
simy o przesyłanie podań oraz CV na adres e-
mail: gabinet@dentica.lublin.pl

• Pro Family Med. zaprasza do stałej współpracy 
lekarza stomatologa z terenu Puław i najbliż-
szych okolic, oraz lekarza implantologia. Je-
steśmy nowoczesną przychodnią stomatolo-
giczno-medyczną. Na rynku jesteśmy obecni 
od 12 lat, pracujemy na rzecz kilku tysięcy sta-
łych pacjentów. Zapewniamy wsparcie mery-
toryczne doświadczonych klinicystów w zakre-
sie stomatologii zachowawczej, protetyki, chi-
rurgii stomatologicznej, ortodoncji, możliwość 
wymiany doświadczenia i konsultacji trudniej-
szych przypadków. Proponujemy dobre warun-
ki pracy i wynagrodzenia, liczną grupę pacjen-
tów w ramach umowy z NFZ, możliwość przyj-
mowania pacjentów na zasadach komercyjnych 
również w soboty. Informacje www.profamily-
med.pl; e-mail: wlodzimierz.pytlak@profamily-
med.pl; mobile: 605 110 279

Składki członkowskie w 2017 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane 
w kwietniu – na bieżąco. Pożyczki szkolenio-
we – na bieżąco.

Informacje o przyznanych pożyczkach uzy-
skać 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 Za-
mościu – 84 638 46 58. Zainteresowani prosze-
ni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej 
połowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już w na-
stępnym miesiącu po jej otrzymaniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każde-
go miesiąca. W przypadku niespłacenia 
raty w terminie, automatycznie naliczana 
będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóź-
nienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mimo we-
zwania przez Komisję Socjalną LIL, wzywa-
ni do spłaty będą żyranci dłużnika.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekar-
skiej 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 obowiązu-
jącej lekarza lub lekarza dentystę, członka okrę-
gowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograni-
czone 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 skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość skład-
ki 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 uchwa-
ły, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki zachowuje prawo do zwolnie-
nia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego 
powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym ORL pod-
jęła stosowną uchwałę.

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

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

Pełna treść uchwały jest dostępna na 
stronach NIL pod adresem: http://www.nil.
org.pl/__data/assets/pdf_fi le/0008/97262/
ru027-14-VII.pdf

Numer indywidualnego konta do wpłat 
składek członkowskich można sprawdzić 
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://
www.oil.lublin.pl/skladki.html

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

tel.: 81 536-04-54, 
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

• Renomowana przychodnia stomatologiczna 
w Zamościu poszukuje do pracy lekarza orto-
dontę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zare-
jestrowaną działalnością. Nowoczesny sprzęt, 
elastyczne godziny pracy, atrakcyjne warunki. 
Tel. 693 331 019.

Drobne

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

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

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny 
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

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

• Kupię działający NZOZ na terytorium woje-
wództwa lubelskiego. Tel. 602 585 684.

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

• Sprzedam aparat USG GE Volsuon 730 z 3 głowi-
cami: 4 D brzuszną, 4 D endovaginalną oraz kar-
diologiczną. Aparat rekondycjonowany w 2013 
roku. Głowice zakupione jako nowe w 2013 ro-
ku. Tel. 604 710 463.

• Sprzedam za symboliczną cenę fotel stomatolo-
giczny Beskid 2, oraz lampę halogenową. Stan 
dobry. Tapicerka zielona. Zamość, Tel. 608 432 
298.

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice/ 
liniowa, convex, endovaginalna/-pierwszy wła-
ściciel rok nabycia XII 2011-stan idealny. Apa-
rat z certyfi katem, systematycznie serwisowany. 
Cena do uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421. 

• Wynajmę niedrogo pomieszczenia (ok. 70 
mkw.) w działającym centrum medycznym 
w Bełżycach na gabinety lekarskie lub pracow-
nię fi zjoterapeutyczną wraz z wyposażeniem do 
masażu, magnoterapii, elektroterapii, laserote-
rapii, lampą Bioptron. Tel.: 509 974 468. 
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20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie: 

81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56, 

501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy: 

tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, 
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 
81 536-04-87, 81 536-04-65, 
fax 81 536-04-78 
kkm@oil.lublin.pl, 
doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 
wtorek, czwartek: 13-15 
81 536-04-55

adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL – 
www.stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL – 
www.kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia – 
www.dsz.oil.lublin.pl

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, 
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-17.00, 
wtorek–czwartek: 7.30-15.30, 
piątek: 7.30-14.00

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

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

• Komisja Stomatologiczna: 
81 536-04-87, 
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Jacek Niezabitowski 
tel. 601 501 470, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia: 
ks. Wojciech Iwanicki, 
663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 
kasa czynna: poniedziałek: 10-15, 
wtorek: 9-16.45, środa, 
czwartek: 10-15.30, piątek: 10-12

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: 
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536-04-77, 
sad@oil.lublin.pl

• ubezpieczenia lekarzy: 
81 536-04-77 (Lublin), 
83 344-28-87 (Biała Podlaska), 
82 564-35-99 (Chełm), 
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 
81 536-04-56, 81 536-04-50 
(porady po telefonicznym umówieniu)

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
Ewa Tuszkiewicz-Misztal 

– godz. 11.00-13.00
Monika Bojarska-Łoś 
  – godz. 14.30-15.30

Środa:
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00

Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

Uwaga! Zmiana 

Uwaga! Zmiana 

reklam
a
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Już wkrótce...
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