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Lepiej to już było
Samorząd lekarski już od lat krytycznie odnosi się do ogra-

niczania dostępu do testów z Państwowego Egzaminu Specjali-
zacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznając, że jest to nieuza-
sadniony wyłom w obowiązujących w nowoczesnym państwie 
zasadach przeprowadzania egzaminów oraz narusza konstytucyj-
ną zasadę dostępu do informacji o sprawach publicznych.

Marek Stankiewicz
str. 2–3

Stres ujarzmiony
– Nasz kurs trwa kilka godzin, to niby 

mało czasu, ale celem jest przede wszyst-
kim inspiracja, pokazanie, że są sposoby, 
aby niwelować destrukcyjne działanie 
stresu, szczególnie długotrwałego. I nie 
potrzeba do tego jakichś nadzwyczajnych 
przygotowań, czy wysiłku – tłumaczył 
psycholog Krzysztof Kaluta

str. 5

B-boy urologiem
– Breakdance wywodzący się z nowojorskiego 

Bronxu taniec, fascynował mnie od najwcześniej-
szych lat. Staram się trenować jak najwięcej – je-
śli to możliwe, każdego dnia nawet 3 godziny spę-
dzam na sali –

mówi Oskar Fior, rezydent urologii, b-boy, 
czyli tancerz breakdance, w rozmowie z Anną 

Augustowską
str. 14
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na podwyżki dla różnych służb, a dla nich nie. Skoro państwo-
we są straż pożarna i policja, to dlaczego ratownictwo medycz-
ne państwowe jest tylko z nazwy? – wściekają się pracowni-
cy pogotowia i dodają, że w końcu chcą być służbą systemu, 
a nie służącymi.

Mówi się o nich z przekąsem: medycy gorszego sortu. Gu-
stowne kolorowe uniformy nie dają tyle prestiżu co śnieżno-
białe kitle lekarskie. Do tej pracy potrzeba zimnej krwi, grun-
townej wiedzy, kondycji i nie lada krzepy. To zajęcie dla twar-
dzieli o gołębich sercach. Kilka razy dziennie dźwigają po kil-
kadziesiąt kilogramów. Czasem przyjdzie im stoczyć iście za-
paśniczy pojedynek z pijanym w sztok menelem, wysłuchać 
etiudy przekleństw ze strony jego otoczenia. Czasem pędzą 
slalomem w korkach jak szaleni, by na miejscu okazało się, że 
nie ma ani żadnego poszkodowanego, ani osoby, która wzy-
wała karetkę.

Ratownicy medyczni to na ogół ludzie ambitni, którzy rów-
nież, oprócz potrzeb, mają marzenia. O zawodowym rozwoju 
i awansie, rodzinie i życiowej stabilizacji. To nie jacyś frustra-
ci, którzy kiedyś nie dostali się na medycynę, a dziś zawistnie 
zerkają na swoich rówieśników w białych kitlach. Przy zawo-
dzie trzyma ich wyłącznie pasja, ale rozum każe myśleć o przy-
szłości. 

W medycynie zachodniej ratownicy medyczni to ludzie, któ-
rzy nie martwią się, co do garnka włożyć, albo też co na siebie. 
W niemieckiej Hesji odpowiednik (Rettungsassistent) może li-
czyć na początkową pensję 2.022 euro. Wraz ze wzrostem do-
świadczenia jego gaża stopniowo wzrasta do 2.599 euro brutto. 
Brytyjscy paramedycy zarabiają średnio 24.806 funtów rocznie, 
a ich koledzy za oceanem 24-37 dolarów za godzinę. Portale in-
ternetowe puchną od ofert pracy od zaraz. W Polsce ratownicy 
zarabiają mniej niż kasjerki w hipermarketach. 

Jeśli młody człowiek ma położyć na szali dobro społeczne 
i własne, ma prawo wybrać swoją karierę, perspektywę rozwoju 
talentu, spełnienia zawodowych marzeń, czy udanego życia ro-
dzinnego. Nikt nie ma obowiązku życia heroicznego. Ale jeżeli 
ich praca ma nadal nieść im radość, a ludziom ratunek, trzeba, 
aby pozbyli się natrętnych myśli, jak na koniec miesiąca spła-
cić czynsz i rachunki.

Pasteur w grobie się przewraca

Pierwszy włoski lekarz został wyrzucony z izby lekarskiej 
za szerzenie opinii o szkodliwości szczepionek. Zarzucono mu 
działanie na szkodę pacjentów i wbrew etyce zawodu.

Roberto Gava jest jedną z twarzy kampanii przeciw przymuso-
wemu szczepieniu dzieci. Twierdzi, że szczepienia, szczególnie 

Lepiej to już było
Tegoroczna wiosna nie rozpieszcza nas ani bezmiarem słonecz-
nej aury, ani dobrymi wiadomościami o szumnie zapowiadanym 
przełomie organizacyjnym w ochronie zdrowia. Pacjenci nadal 
tkwią w kolejkach do specjalistów, rosną ceny leków, pielęgniarki 
i ratownicy medyczni ledwo wiążą koniec z końcem, a mit o do-
skonałym wykształceniu polskich lekarzy pryska wobec staty-
styk wyników LEK i LDEK oraz rosnącej liczby błędów lekar-
skich popełnianych podczas pracy za granicą.

Nie ma się z czego cieszyć

Lekarskie egzaminy końcowe mają już swoją legendę. Jedni uwa-
żają je za przekleństwo, inni przysiadają fałdów i dzięki dobrym re-
zultatom sięgają po upragnione rezydentury. Jeszcze inni zadowa-
lają się przeciętnością i miernotą. Nic dziwnego, że potem tylko 18 
proc. lekarzy rozlicza się w izbie lekarskiej z uzyskanych punktów 
edukacyjnych. W sesji wiosennej lekarze uzyskali średnio 130 punk-
tów, a stomatolodzy tylko 118. Prymusi odnotowali odpowiednio 177 
i 167 punktów. Parafrazując, gdyby na tych egzaminach obowiązy-
wały rygory egzaminu na prawo jazdy (91,8 proc. trafnych odpo-
wiedzi), to nawet prymusi o prawie wykonywania zawodu mogliby 
sobie najwyżej pomarzyć. 

Co szósty absolwent polskich uniwersytetów medycznych (16,9 
proc.) nie potrafi  odpowiedzieć na połowę pytań testowych. A wśród 
absolwentów wydziałów anglojęzycznych jeden z dziesięciu potra-
fi  sobie poradzić. 

Prawdziwy dramat rozegrał się na Wydziale Wojskowo-Lekar-
skim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie aż 28 proc. absol-
wentów nie zdało LEK. Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi to po rozwiązaniu w 2002 roku Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi jedyne miejsce, gdzie kształceni są 
lekarze na potrzeby sił zbrojnych.

Lekarze wojskowi powinni być lepszymi specjalistami aniżeli le-
karze, którzy nie są szkoleni do pracy w warunkach wojennych. – 
Normalnie pracują w jednostkach wojskowych, ale wymaga się od 
nich, żeby potrafi li pracować mając niewiele sprzętu i ludzi do po-
mocy w trudnych warunkach. Mogą w każdej chwili trafi ć do szpi-
tala polowego w każdym zakątku świata, tam, gdzie wojsko realizu-
je misje – przyznaje z zażenowaniem prof. Grzegorz Gierelak, dy-
rektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Najlepiej wypadła uczelnia w Białymstoku, niewiele gorzej War-
szawa, Poznań i Gdańsk. Wśród liderów kształcenia przeddyplomo-
wego próżno było szukać Lublina.

28 kwietnia 2017 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Ha-
mankiewicz wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwił-
ła pismo następującej treści:

Przypomnijmy, że samorząd lekarski już od lat krytycznie odno-
si się do ograniczania dostępu do testów z Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekar-
sko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznając, że jest to nie-
uzasadniony wyłom w obowiązujących w nowoczesnym państwie 
zasadach przeprowadzania egzaminów oraz narusza konstytucyjną 
zasadę dostępu do informacji o sprawach publicznych.

Jak dziad do obrazu

400 zł brutto podwyżki od 1 lipca tego roku i kolejne 400 zł brutto 
od lipca 2018 r. zaproponował ratownikom medycznym resort zdro-
wia. Oburzeni przedstawiciele ratowników opuścili gmach na Mio-
dowej po niecałym kwadransie.

To nie pierwszy nokaut w negocjacjach, który włodarze resortu 
zdrowia nazywają eufemistycznie nieudanym dialogiem z egzalto-
wanym partnerem. To zastanawiające, że znalazły się pieniądze dla 
ok. 300 tys. pielęgniarek, a nie ma dla 12 tys. ratowników. Są środki 

w przypadku małych dzieci, mogą być szko-
dliwe dla ich systemu nerwowego i immuno-
logicznego. Włoska Izba Lekarska uznała, że 
taka opinia jest sprzeczna ze stanem wiedzy 
medycznej.

– Będziemy występowali przeciwko tym 
lekarzom, którzy szerzą niewiedzę – oznaj-
mił Grzegorz Wrona, naczelny rzecznik od-
powiedzialności zawodowej. Zapadły już dwa 
wyroki. Pierwsza sprawa pochodzi z Wielko-
polski. Na trop lekarki, która sprzeciwiała się 
szczepieniom, wpadł sanepid. Pracownicy inspekcji zauważy-
li w danych statystycznych, że w konkretnym rejonie jest spo-
ro niezaszczepionych dzieci. Podjęli sprawę i doszli do jednej 
przychodni, a potem konkretnej lekarki. Okazało się, że nama-
wiała rodziców, by nie szczepili dzieci. Postępowanie dyscypli-
narne potwierdziło te przypuszczenia, a sąd lekarski ukarał le-
karkę naganą. Przed sądem lekarskim zakończyła się też spra-
wa lekarza z Pomorza. Ten co prawda nie praktykuje, ale wy-
stępował publicznie zniechęcając do szczepień. – Sprawa za-
kończyła się upomnieniem – mówi Wrona.

W Unii Europejskiej szczepienia u dzieci obowiązują zale-
dwie w połowie krajów członkowskich, choć ich zakres znacz-
nie się różni. W Belgii dzieci obowiązkowo szczepi się tylko 
przeciwko nagminnemu porażeniu dziecięcemu. W USA nikt 
nikogo do szczepień nie zmusza, ale bez kompletu 16 szcze-
pień żadne dziecko nie zostanie tam przyjęte do żłobka, przed-
szkola, szkoły lub na uczelnię. Kraje zachodnie już płacą bo-
leśnie za demagogię dotyczącą szkodliwości szczepionek, bo 
notują wzrost zachorowalności na odrę. Teraz ta fatalna moda 
zagraża Polsce. 

Jeszcze kilkanaście lat temu nie było tylu zagorzałych prze-
ciwników szczepień. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba rodzi-
ców, którzy odmówili zaszczepienia swoich pociech, wzrosła 
aż czterokrotnie. Zmowa, paranoja czy realne ryzyko groźnych 
powikłań. Co właściwie czai się za szczepieniami? Kim są za-
tem ludzie negujący ich potrzebę? 

Zdaniem dr Iwony Paradowskiej-Stankiewicz z Narodowe-
go Instytutu Zdrowia Publicznego, są to najczęściej zwolenni-
cy naturalnych metod wychowania i osoby, które mają specy-
fi czne, fi lozofi czne podejście do życia bez ingerowania w na-
turę. Przeciwnikami szczepień są nie tylko niektórzy rodzice, 
ale też niektórzy pediatrzy. Ich argumenty są mało racjonal-
ne, ale swoje robią. Najwyższy czas, by zacząć szczepić zdro-
wy rozsądek.

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Lekarze są… fascynujący
To w zasadzie najkrótsza recenzja, jaka przychodzi na myśl po 

lekturze „Lekarzy”, książki, której autorem jest prof. Marian Mar-
kiewicz, nestor lubelskich kardiologów. Profesor może poszczy-
cić się ponadsześćdziesięciopięcioletnią praktyką lekarską.

W tym czasie – dodajmy też okres studiów medycznych – 
prof. Markiewicz poznał wielu, żeby nie powiedzieć wszyst-
kich słynnych lekarzy, którym, jak pisze w swojej książce: „wy-
padło pracować w Lublinie”. Profesor jednych znał z sal wykła-
dowych, innych już z pracy w szpitalu, z wieloma przyjaźnił się 
całkiem prywatnie. 

„Lekarze” to rodzaj leksykonu, swoistej encyklopedii składa-
jącej się z krótkich biogramów niemal 40 twórców powojennej 
lubelskiej medycyny. Sylwetki zaprezentowane są w alfabetycz-
nym porządku i są tu takie postacie jak m.in. Mieczysław Bier-
nacki, Witold Chodźko, Antoni Gębala, Ludwik Hirszfeld, Kazi-
mierz Jaczewski, Mieczysław Kędra, Tadeusz Krwawicz, Feliks 
Skubiszewski, Antoni Szczerbo, Alfred Tuszkiewicz, Zygmunt 
Wysokiński czy Mieczysław Zakryś. 

Nie biogramy i życiorysy doktorów są jednak największą 
urodą tej pozycji – chociaż to od nich autor zaczyna każdą opo-
wieść i zapewne dodają książce wartości. Jednak czymś niepo-
wtarzalnym i bezcennym są anegdoty (często opisujące dziwac-
twa i przywary bohaterów leksykonu), którymi książka aż się 
skrzy i dla których trudno oderwać się od lektury. Weźmy choć-
by pierwszą z brzegu historię: Michał Voit, lekarz, który zasły-
nął tym, że jako pierwszy w Lublinie chorych na cukrzycę leczył 
zastrzykami z insuliny. Ale nie tylko. Jak pisze prof. Markiewicz: 
„nigdy nie pobierał honorariów od księży, zakonnic, studentów 
i pracowników służby zdrowia”. Miał jednak drobne dziwactwa 
– po pracy w szpitalu zawsze czekała na niego dorożka, która 
wiozła go do prywatnych pacjentów, mimo że odległość była 
bardzo niewielka. Natomiast kiedy Voit został mianowany pro-
fesorem nadzwyczajnym zaczął chodzić z czarnym parasolem, 
nawet w słoneczne dni. Dlaczego? Bo w Austrii taki parasol był 
dowodem, że posiadacz jest profesorem uniwersytetu.

To tylko przedsmak tego, co czeka czytelników, którzy się-
gną po tę pozycję. Dowiedzą się np., że Feliks Skubiszewski za-
wsze operował w bawełnianych rękawiczkach i nie popierał, de-
likatnie mówiąc, zbyt wcześnie zawieranych małżeństw; co po-
wiedziała prof. Helena Mysakowska, kiedy w badaniu moczu le-
żącej na oddziale pacjentki wykryto plemniki; jak poradził so-
bie z ością w gardle Henryk Florkiewicz i czego odmówił Józef 
Freytag gestapowcom i dlaczego Antoni Gębala nie lubił du-
żych mieszkań, a Mieczysław Zakryś trzymał samochody w ga-
rażu wyłożonym… dywanem. 

Przykłady można by mnożyć, ale po co odbierać przyjem-
ność czytelnikom. Dla mnie wzruszająca jest dedykacja, którą 

Autor opatrzył książkę: „Wszystkim, co 
pomagają cierpiącym”.

I zdanie ze wstępu: „Mam więc ci-
chą nadzieję, że przytoczone poniżej 
fakty i zdarzenia z pracy lubelskich le-
karzy dodadzą sił do walki tym, którzy 
zmagają się z chorobą oraz że będą 
ich motywować do jeszcze większe-
go wysiłku w zwyciężaniu bólu, bra-
ku nadziei i rozpaczy”. 

Nie ukrywam, że równie piękną – 
wyjątek w lekarskich historiach – jest 
jedyna ale za to jaka – opowieść o ap-
tekarzu z Lublina, niejakim Sztoku vel 
Stocku, który… no właśnie. Sięgnijmy 
po „Lekarzy”!

Anna Augustowska

„Lekarze”, Marian Markiewicz, Wydawnictwo Ars Libri. 
Książka wydana z funduszy Lubelskiej Izby Lekarskiej, 

Lublin 2017. 

„Lekarzy” można znaleźć na stronie internetowej 
Komisji Kultury www.kultura.oil.lublin.pl

Letnie czytanie

Ortopeda z Bolonii
Alessandro Lelli, słynny ortopeda pochodzący z Włoch, przyjechał w maju do szpi-

tala w Łęcznej, gdzie na oddziale urazowo-ortopedycznym wykonał osiem zabiegów 
artroskopii stawu kolanowego. Lelli jest nazywany „magikiem skalpela”, uchodzi za wy-
bitnego specjalistę od rekonstrukcji kolan – wykonał już 35 tysięcy takich operacji. 

W Łęcznej poprowadził szkolenie  „Artroskopia kolana”, w czasie którego wykonywane  
zabiegi transmitowano z sali operacyjnej na salę konferencyjną w SP ZOZ w Łęcznej. 

Alessandro Lelli współpracuje z wieloma drużynami koszykarskimi i sportowcami, 
którym wykonuje operacje kolan. Ortopeda zyskał uznanie także dzięki  testowi do ba-
dania niewydolności więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego, który jest 
przydatny zwłaszcza podczas diagnostyki świeżych urazów. Alessandro Lelli związa-
ny jest m.in. z Włoskim Towarzystwem Ortopedii i Traumatologii, Europejskim Towa-
rzystwem Traumatologii Sportowej i Chirurgii Kolana, Amerykańską Akademią Orto-
pedyczną. aa 
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Czy kilka głębokich 
oddechów (najlepiej, że-
by były przeponowe) al-
bo proste ćwiczenia, jak 
choćby głęboki skłon 
czy napinające mięśnie 
„pchanie ściany”, wyko-
nane w krótkiej przerwie 
w czasie pracy albo w do-
mu przed rozpoczęciem 
dnia, może dodać energii 
i ograniczyć destrukcyjny 
wpływ stresu? 

Mogli się o tym prze-
konać uczestnicy kursu 
zorganizowanego przez 
Komisję Kształcenia 
Medycznego Lubelskiej 
Izby Lekarskiej. Kurs pt. 
„Właściwe zarządzanie stresem i energią 
osobistą jako główne sposoby zapobiega-
nia przemęczeniu, wyczerpaniu i wypale-
niu zawodowemu w pracy lekarza” odbył 
się dla trzech grup uczestników w siedzi-
bie Lubelskiej Izby Lekarskiej a popro-
wadził go Krzysztof Kaluta, psycholog, 
trener, coach związany od wielu lat z war-
szawskim Instytutem Psycho-Immunolo-
gii, kierowanym przez znanego psychote-
rapeutę Wojciecha Eichelbergera. 

22 kwietnia w zajęciach uczestniczyło 
kilkanaście osób – głównie lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej a także leka-
rzy dentystów.

Na przepracowanie i wynikający z te-
go brak cierpliwości, narastającą irytację, 
ciągłe zmęczenie i zniechęcenie narzeka-
li niemal wszyscy lekarze biorący udział 
w zajęciach.

– Medycyna byłaby wspaniała, gdyby 
nie chorzy – pół żartem, pół serio mówi-
ła lekarka, która coraz gorzej znosi co-
dzienne konfrontowanie się z oczekiwa-
niami pacjentów. – Nie chcę popaść w ru-
tynę; boję się wypalenia; czuję, że moje 
baterie tracą moc; nie umiem się wyluzo-
wać nawet po wyjściu z pracy… – to naj-
częstsze problemy, jakie zgłaszali uczest-
nicy kursu.

Pomocą miały być kilkugodzinne zaję-
cia prowadzone, jak to podkreślał Krzysz-
tof Kaluta, w formule 30 proc. teorii i 70 
proc. praktyki (dlatego na zajęcia nale-
żało przyjść w wygodnych strojach, a na 
sali czekały maty do ćwiczeń). 

– Nasz kurs trwa kilka godzin, to niby 
mało czasu, ale celem jest przede wszyst-
kim inspiracja, pokazanie, że są sposoby, 
aby niwelować destrukcyjne działanie 
stresu, szczególnie długotrwałego. I nie 
potrzeba do tego jakichś nadzwyczajnych 
przygotowań, czy wysiłku – tłumaczył 
psycholog Krzysztof Kaluta, pokazując 
i ucząc w trakcie zajęć sposobów odre-
agowywania stresu, zarządzania własną 
energią, koncentracji na własnych, waż-
nych potrzebach, prostych, ale jakże sku-
tecznych ćwiczeń świadomego oddycha-
nia, ćwiczeń ruchowo-oddechowych, roz-
ciągających i relaksacyjnych.

– Jednym to wystarczy, ale inni być 
może będą chcieli pogłębiać swoją wie-
dzę, doskonalić i poszerzać nabyte w cza-
sie kursu umiejętności. Ważne, aby wła-
śnie teraz poczuli na własnym ciele, 

jak to działa – zazna-
czał. Uczestnicy z entu-
zjazmem wykonywali 
zalecenia – co doskonale 
widać na zdjęciach. 

– Ćwiczenia rozcią-
gające w połączeniu ze 
świadomym oddechem 
brzusznym są bardzo po-
mocne w redukowaniu 
różnego rodzaju napięć 
w ciele – na poziomie 
mięśni, ścięgien, powię-
zi. Wpływają pozytywnie 
(lepsze ukrwienie, reduk-
cja napięcia i ściśnięcia) 
na narządy wewnętrzne. 
Zwiększają świadomość 
własnego ciała i jego po-

trzeb. Poprzez wydzielanie odpowiednich 
substancji w organizmie wpływają pozy-
tywnie na nastrój i samopoczucie. Regu-
larnie ćwiczone dobrze przygotowują or-
ganizm na stres, uelastyczniają ciało, pod-
wyższając sprawność fi zyczną. Zwiększa-
ją realnie poziom odczuwanej energii i da-
ją siłę do radzenia sobie z trudami życia – 
nie tylko zawodowymi, bo stres towarzy-
szy nam we wszystkich aspektach naszej 
egzystencji – mówił psycholog.

Komisja Kształcenia Medycznego

Stres ujarzmiony

– Nie chcę stracić szacunku do siebie 
i do moich pacjentów, a po latach pracy 
zaczynam odczuwać brak radości z te-
go, co robię. Stres, codzienne konfron-
towanie się z roszczeniami chorych, ich 
irytacją i niezadowoleniem robi swoje. 
Chciałbym to zmienić, nauczyć się dy-
stansu – mówił lekarz poz, który uczest-
niczył w zajęciach. 

– Nie ma życia bez stresu, ale czasa-
mi jest go tak dużo, że zapędza nas w śle-
pą ulicę. Jestem zachwycony warszta-
tami, bo uświadomiłem sobie, że mogę 
się przed tym bronić. Wystarczy odro-
bina skupienia, uważności z mojej stro-
ny – podsumował jeden z lekarzy, a ktoś 
inny dodał, że dobrze by było stale po-
szerzać wiedzę na ten temat, na co jest 
szansa – zapowiedziała Monika Bojar-
ska, kierująca Komisją Kształcenia Me-
dycznego LIL. 

Anna Augustowska

– Lublin był kolebką medycyny ogól-
nej, specjalizacji dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, szczególnie z terenów 
wiejskich, a następnie kolebką jej następ-
czyni – medycyny rodzinnej. To lekarze 
z Lublina, Krakowa i Warszawy imple-
mentowali specjalizację z medycyny ro-
dzinnej do Polski, później dołączyły inne 
ośrodki. Instytut tętnił życiem, odbywało 
się w nim mnóstwo szkoleń, konferencji 
itd. W ostatnich latach i to się zmieniło. 
Liczba szkoleń i konferencji zdecydowa-
nie zmalała, częściowo z powodu zmia-
ny formuły specjalizacji. Do tego decy-
zją mojej poprzedniczki, w instytucie zli-
kwidowano hotel dla szkolących się leka-
rzy. Mam wielką nadzieję, że w najbliż-
szym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. 
Minister zdrowia planuje bowiem nowe 
zadania dla instytutu, który ma się stać 
ponownie wiodącą jednostką szkolenio-
wą dla medycyny rodzinnej i to nie tylko 
w skali województwa, ale także całego 
kraju. Planowana jest nawet zmiana na-
zwy instytutu, aby podkreślić jego nową 
rolę. Ma powstać centrum legislacyjne 
dla opiniowania aktów prawnych, doty-
czących podstawowej opieki zdrowotnej. 

• 24 marca 2017 r. został Pan dyrek-
torem instytutu. Co Pan zastał? Jakie 
problemy uznał Pan za najważniejsze 
do szybkiego rozwiązania?

– Zastałem bałagan. I to nie tylko na 
korytarzach instytutu. Jakiś sprzęt, jakieś 
meble, które nie są własnością instytutu, 
a które blokują drogi ewakuacyjne... Go-
rzej, że podobny bałagan zastałem w do-
kumentach i to w dokumentach, które ma-
ją kluczowe znaczenie dla dalszych lo-
sów placówki. Na przykład parametry-
zacja. Jednostki naukowo-badawcze, a ta-
ką jest instytut, poddawane są okresowej 
ocenie. Termin takiej czteroletniej oceny 
upływał w końcu marca. Kiedy zostałem 
dyrektorem, a przypominam, że stało się 
to 24 marca, stwierdziłem, że w ogóle nie 
jesteśmy do tego przygotowani. Do ankie-
ty nie wprowadzono kilku tysięcy pozy-
cji, a część pozycji została wprowadzona 
nieprawidłowo. Cud, że termin wysyłania 
ankiet został przesunięty o trzy tygodnie. 
Jakoś zdążyliśmy. Inna sprawa, dotyczą-
ca tym razem części leczniczej. Trzy la-
ta temu instytut uzyskał akredytację. We 
wniosku akredytacyjnym zostały umiesz-
czone pewne zalecenia do natychmiasto-
wego wprowadzenia. Tymczasem przez 
te trzy lata nie zostało zrobione dosłow-
nie nic. Spóźniono się nawet z wnioskiem 
o reakredytację. Mam nadzieję, że dzię-
ki zaangażowaniu pracowników przynaj-
mniej część z tych zaleceń uda się w naj-
bliższym czasie wprowadzić w życie. Po-
dobnie było z zaleceniami kontroli wete-
rynaryjnej, kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy itp. A wszystko to w sytuacji, gdy 
w instytucie zatrudniony był specjalny 
pełnomocnik, między innymi ds. jakości, 
który według zapewnień mojej poprzed-
niczki pracował za trzech. 

• Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 
był cenioną jednostką naukowo-badaw-
czą, leczniczą i centrum szkoleniowym 
dla lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej, szczególnie z terenów wiejskich.

Zostaną utworzone zakłady naukowe, 
związane z podstawową opieką zdrowot-
ną, co umożliwi lekarzom tej specjalno-
ści uzyskiwanie stopni naukowych. Chce-
my brać udział w badaniach naukowych 
i inicjować takie działania we współpra-
cy z uczelniami medycznymi. Planujemy 
poszerzenie i koordynowanie współpra-
cy międzynarodowej. Wszystkie te zmia-
ny mają być wprowadzone bez uszczerb-
ku dla dotychczasowej działalności insty-
tutu. W naszych oddziałach szpitalnych 
i poradniach nadal będziemy przyjmowa-
li pacjentów, i to zarówno pacjentów ze 
wsi, jak i pacjentów mieszkańców miast. 
Wiemy, że dzisiejsza wieś nie przypomi-
na tej dawnej, a problemy zdrowotne są 
podobne zarówno w terenach wiejskich, 
jak i w miastach. W dzisiejszych czasach 
trudno nawet mówić o czymś takim, jak 
medycyna wsi. Oczywiście pewne proble-
my zdrowotne w większym stopniu doty-
kają mieszkańców wsi i oczywiście pro-
blemami tymi będziemy się nadal zajmo-
wali. Nie ulegnie zmianie także profi l na-
szej działalności naukowej, tym bardziej 
że w instytucie pracuje duże grono mło-
dych, niezwykle zdolnych naukowców.

• Jak Pan ocenia proponowane zmia-
ny prawne w ochronie zdrowia, dotyczą-
ce podstawowej opieki zdrowotnej?

– Obecnie przygotowywana jest usta-
wa o podstawowej opiece zdrowotnej, 
która jest bardzo potrzebna. Do projektu 
jest zgłoszonych kilkaset poprawek. Mam 
nadzieję, że ustawa ta wreszcie umocuje 
podstawową opiekę zdrowotną w syste-
mie. W wielu krajach, w tym bogatszych 
od nas, już dawno zrozumiano, że jedynie 
poprzez rozwój podstawowej opieki zdro-
wotnej można poprawić stan zdrowia spo-
łeczeństw. Dlatego kładzie się tam nacisk 
nie na tworzenie kolejnych szpitali, a na 
rozwój podstawowej opieki zdrowotnej, 
która przejmuje coraz więcej zadań zare-
zerwowanych do niedawna dla lecznic-
twa zamkniętego. Na świecie lekarze poz 
mają więcej samodzielności, ale mają też 
lepsze wyposażenie w sprzęt i większy za-
kres kompetencji. W Polsce potrzebna jest 
też lepsza współpraca ze specjalistami, ale 
oparta na zasadach partnerstwa, a nie pod-
daństwa. Jeszcze jednym problemem jest 
niedobór kadr w podstawowej opiece zdro-
wotnej. Duża część lekarzy pracujących 
w poz przekroczyła lub w niedługim cza-
sie przekroczy wiek emerytalny. Podobnie 
jest także w niektórych innych specjaliza-
cjach. Młodzi lekarze opuszczają kraj, a że 
są dobrze wyszkoleni łatwo znajdują du-
żo lepiej płatną pracę. A uczelnie medycz-
ne nastawiają się na szkolenie cudzoziem-
ców, bo to jest bardziej opłacalne.

Instytut Medycyny Wsi wychodzi na prostą
z Lechem Panasiukiem, 

dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Lech Panasiuk od 1988 r. jest zatrudniony w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, od 
2012 r. na stanowisku profesora. Od 1995 r. sprawuje funkcję koordynatora Regionalne-
go Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Instytutu Medycyny Wsi. Od 2009 r. jest kie-
rownikiem Działu Medycyny Rodzinnej i Studiów Podyplomowych IMW. Specjalista w za-
kresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W 1993 r. uzyskał stopień doktora 
nauk medycznych, a w 2011 r. tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W latach 
1999-2014 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej. W dniu 
24.03.2017 r. został powołany przez ministra zdrowia na stanowisko dyrektora Instytu-
tu Medycyny Wsi w Lublinie.
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• Stymulator serca Micra TPS 
jest najmniejszym na świecie tego 
typu urządzeniem. Są już pacjen-
ci, którym wszczepiono go w Klini-
ce Kardiologii SPSK 4. Jakie zalety 
ma to urządzenie? 

– Cała medycyna idzie w kierun-
ku miniaturyzacji urządzeń wszcze-
pialnych i zabiegów tzw. przezskór-
nych, maksymalnie oszczędzających 
ciało pacjenta. Kardiologia znajduje 
się pod tym względem w czołówce 
specjalności medycznych. Właśnie 
w lutym 2017 r. implantowano trzem 
pierwszym chorym na Lubelszczyź-
nie najmniejsze obecnie dostępne 
bezelektrodowe stymulatory serca. 
Podstawową ich zaletą jest fakt, iż 
stymulują one bezpośrednio mięsień serca bez pośrednictwa 
elektrody, w związku z czym umieszczone są w koniuszku pra-
wej komory serca. Tradycyjne, dotychczas stosowane, metody 
polegały na implantacji rozrusznika w tkance podskórnej lewej 
okolicy podobojczykowej i przesyłaniu impulsów elektrycz-
nych elektrodą przechodzącą żyłami do prawego przedsionka, 

Mikro, ale z jaką mocą!
z prof. Andrzejem Wysokińskim, 

kierownikiem Kliniki Kardiologii SPSK 4 w Lublinie 
i konsultantem wojewódzkim 

w dziedzinie kardiologii, 
rozmawia Anna Augustowska

prawej komory lub zatoki wieńcowej serca. W chwili obecnej 
stymulatory Micra, produkowane przez fi rmę Medtronic, może-
my umieszczać jedynie w koniuszku prawej komory. Tak więc 
są one przeznaczone dla wybranej grupy chorych, którzy kwa-
lifi kują się do tzw. jednopunktowej stymulacji komorowej (mi-
gotanie przedsionków z wolną czynnością komór) lub też pa-
cjentów z wcześniejszymi powikłaniami związanymi z infekcją 
odelektrodową wsierdzia, czy patologiami w układzie żylnym 

uniemożliwiającymi wprowadze-
nie elektrod do serca. 

• Mamy więc cud techniki – 
czy dla lekarzy zabieg wszcze-
piania tego „maleństwa” jest ła-
twiejszy? 

– Sam zabieg implantacji jest 
nieco odmienny, gdyż polega na 
wypreparowaniu i wprowadzeniu 
przez żyłę udową, ufi ksowanego 
na cewniku samego rozrusznika, 
aż do koniuszka prawej komory. 

Dotychczasowe tradycyjne za-
biegi polegały na nakłuciu lewej 
żyły podobojczykowej, wpro-
wadzeniu przez nią elektrody do 
odpowiednich jam prawej części 
serca a następnie połączeniu elek-

trody z rozrusznikiem umieszczanym w tkance podskórnej le-
wej okolicy podobojczykowej. 

• Co to daje pacjentowi?
– Dotychczas wszczepiane rozruszniki są większe i u osób 

szczupłych wyraźnie wystają w lewej okolicy podobojczykowej, 

czasem przeszkadzają. Nowy 
stymulator schowany w ser-
cu jest dla pacjenta niezau-
ważalny. 

• Komu zawdzięczamy to, 
że właśnie w SPSK 4 doko-
nano tak pionierskiego za-
biegu?

– Od wielu już lat lubel-
ska Klinika Kardiologii jest 
znanym w Polsce, cenionym 
i doświadczonym ośrodkiem 
leczenia elektrostymulacją 
stałą. Nieustająco dążymy 

do wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych osią-
gnięć technicznych i farmakologicznych dostępnych w in-
nych przodujących pod tym względem krajach. Zabiegi te 
są więc efektem starań, doświadczenia i ciężkiej codzien-
nej pracy całego zespołu Pracowni Stymulatorowej Klini-
ki Kardiologii oraz uznania i doceniania naszego profesjo-
nalizmu przez dyrekcję SPSK 4, która zorganizowała na ten 
cel znaczne środki fi nansowe (jedno urządzenie to koszt 40 
tys. zł – red.). 

• Czy teraz tego typu stymulatory będą wszczepiane re-
gularnie? 

– Na miarę możliwości fi nansowych szpitala oraz zapo-
trzebowania i liczby właściwie zakwalifi kowanych pacjentów 
zabiegi te oczywiście będą wykonywane w dalszym ciągu. 
Weszły one na stałe do procedur realizowanych w naszej kli-
nice. Zakupionych zostało 10 tego typu stymulatorów, z cze-
go na razie implantowaliśmy trzy urządzenia. 

Nowelizacja listy leków 
refundowanych – maj 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zmiany w wykazie le-
ków refundowanych, które weszły w życie 1 maja 2017 r. 

W porównaniu z poprzednim obwieszczeniem refundacyj-
nym dodano 74 produkty lecznicze. Dla 113 produktów zde-
cydowano dodać wskazanie off-label. Dla 83 produktów wpro-
wadzono obniżki urzędowych cen zbytu, a dla 4 produktów 
wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. W związ-
ku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywa-
nia decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązy-
wania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na ko-
lejny okres w obecnym obwieszczeniu nie znajdzie się 21 pro-
duktów leczniczych.

Zmiany w chemioterapii 
Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we 

wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu 
zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotwo-
rem złośliwym.

Zmiany w programach lekowych 
1. Leczenie stwardnienia rozsianego – w ramach programu 

lekowego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu 
I linii SM – aubagio (teryfl unomid) o wygodnej, doustnej formie 
podania oraz objęto refundacją lemtradę (alemtuzumab) dla pa-
cjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby.

2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby ty-
pu C terapią bezinterferonową – w ramach programu lekowego 
objęto refundacją zepatier (grazoprevirum + elbasvirum), który 
stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym 
zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.

3. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzo-
wate z niekwalifi kującymi się do leczenia operacyjnego guzami 
podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) – w ra-
mach nowego programu lekowego refundacją objęto lek vo-
tubia (ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci z nieope-
racyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowa-
tego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie fi nansowa-
ne ze środków publicznych w ramach świadczenia chemiote-
rapii niestandardowej.

Uruchomienie programu lekowego: leczenie ewerolimusem 
chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifi kującymi się do 
leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymio-
komórkowymi (SEGA) umożliwi stosowanie i fi nansowanie ze 
środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych 
pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktu-
alnie leczone w ramach innych sposobów fi nansowania.

4. W programie lekowym: Leczenie zaburzeń motorycz-
nych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona doda-
no produkt leczniczy z substancją złożoną zawierającą lewo-
dopę i karbidopę.

Ministerstwo informuje, że 2 leki zawierające walganycklo-
wir w stałej postaci doustnej (valhit, valganciclovir teva) od 1 
maja 2017 r. zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpo-
wiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pa-
cjentów poddawanych przeszczepom nerek – profi laktyka po 
zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 
dni po przeszczepie.

Leki dla seniorów 75+. Według Ministerstwa Zdrowia, na 
znowelizowanym wykazie maj 2017 r. znalazło się więcej niż 
dotychczas farmaceutyków na nadciśnienie i niewydolność ser-
ca. Nie podano jednak żadnych konkretnych przykładów. 

Jerzy Jakubowicz

Z obrad ORL – kwiecień 2017 r.

Obradom ORL w dniu 5 kwietnia 2017 r. przewodniczył 
prezes Janusz Spustek.

Delegatura Biała Podlaska – 18 marca 2017 r. w Terespo-
lu zmarł w wieku 82 lat Stanisław Chomczyński, długoletni 
pediatra w przychodni rejonowej. Na musical „Mamma Mia”, 
w teatrze „Roma” w Warszawie, pojechało 21 osób. 

W Delegaturze Chełm i Zamość działalność statutowa by-
ła prowadzona na bieżąco.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL postanowiło sfi -
nansować wydanie książki „Lekarze”, której autorem jest 
prof. Marian Markiewicz. Uzgodniono również wydanie 
wersji elektronicznej tej książki. Prezydium przychyliło się 
do wniosku Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierz Dol-
ny, o ufundowanie tablicy pamiątkowej dla Stanisława Fran-
ciszka Leszczyńskiego, założyciela przychodni w Kazimie-
rzu i wieloletniego zasłużonego pracownika tej placówki. Od-
rzucono wniosek Kuriera Lubelskiego o udzielenie patronatu 
przez LIL, nad organizowanym plebiscytem na najlepszych 
lekarzy i placówkę medyczną.

Informacje o działalności komisji problemowych ORL 
przedstawili ich przewodniczący.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – 30 marca 2017 r. odby-
ło się spotkanie wielkanocne seniorów. Trwają przygotowa-
nia do organizacji wycieczki do Hajnówki i Białowieży. Nasz 
przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu Komisji Emerytów 
i Rencistów NIL.

w szpitalach: w Zamościu (1), w Krasnymstawie (2), w Kra-
śniku (8).

Komisja Stomatologiczna – Narodowy Fundusz Zdro-
wia, pomimo krytycznych uwag Prezydium NRL, ogłosił 
propozycje stawek rozliczeniowych na okres 5 lat, na do-
tychczasowym, niewystarczającym poziomie. Poinformo-
wano, że wartość etatu przeliczeniowego dla świadczeń 
ogólnostomatologicznych wynosi 12 000 punktów rozlicze-
niowych, dla świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzie-
ci i młodzieży – 9750, a w pozostałych zakresach świad-
czeń 15 000 punktów.

Komisja ds. Kształcenia Medycznego – na stronie in-
ternetowej komisji zamieszczone są bieżące informacje 
oraz relacje z kursów. Szkolenia są organizowane w Lubli-
nie i delegaturach terenowych. W czerwcu 2017 r. szkole-
nia nie będą organizowane ze względu na dużą ilość konfe-
rencji i zjazdów towarzystw naukowych. Na bieżąco rozpa-
trywane są wnioski o zwrot dofi nansowania udziału w kon-
ferencjach towarzystw naukowych.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – zgodnie z dy-
rektywą Parlamentu Europejskiego wydano 3 zaświadcze-
nia potwierdzające kwalifi kacje formalne. 

Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Okręgowej Komi-
sji Wyborczej, podjęła uchwałę ustalającą, że liczba man-
datów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kolejnej ka-
dencji wynosi 263. (jj)

Komisja Rekreacji i Sportu – bieżące informacje z dzia-
łalności są przekazywane za pośrednictwem Medicusa i stro-
ny internetowej. Na 4 czerwca 2017 r. zapowiadany jest kolej-
ny Piknik Rodzinny w Krężnicy Jarej.

Komisja Kultury – ogłosiła II Ogólnopolski Konkurs Po-
etycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”. Nadsyłanie prac w termi-
nie do 31.08.2017 r. W dniu 8 kwietnia 2017 r. nastąpiło otwar-
cie wystawy fotografi i Andrzeja Zygo pt. „Zatrzymane w ka-
drze – Indie i Nepal”.

Komisja ds. Konkursów – delegowała przedstawicie-
li samorządu do 11 konkursów na pielęgniarki oddziałowe 
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Klinika Onkologii, Hematologii 
i Transplantologii Dziecięcej i Klinika 
Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie odniosły wiel-
ki sukces medyczny i zostały zaliczo-
ne do Europejskiej Sieci Referencyjnej 
(ESR), której celem jest leczenie chorób 
rzadkich i skomplikowanych schorzeń 
wymagających wysokospecjalistycznej 
opieki, a także łączenia fachowej wie-
dzy i zasobów.

Klinika Onkologii, Hematolo-
gii i Transplantologii Dziecięcej UM 
w Lublinie, której kierownikiem jest 
prof. Jerzy Kowalczyk wraz z podob-
ną kliniką Uniwersytetu Medycznego 
w Gdańsku, są dwoma unikatowymi 
oddziałami medycznymi w Polsce, któ-
re są zaliczone do ESR. Działalność ich 
uzupełnia Klinika Chirurgii Dziecięcej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, która jest ośrodkiem specjalistycz-
nym, wykonującym określone zabiegi 
w ramach ESR.

Z Lublina do Europejskiej Sieci Referencyjnej 
Zespoły Klinik Europejskich zajmują 

się chorobami rzadkimi, a do nich są za-
liczane choroby nowotworowe u dzieci. 
Kliniki te reprezentują podobny poziom 
diagnostyczny, terapeutyczny i opieki nad 
pacjentem. W ramach współpracy tych 
zespołów będą zapadały decyzje, którzy 
pacjenci będą mogli być leczeni na miej-
scu, a którzy wymagają skierowania i le-
czenia w ośrodkach specjalistycznych. 
Takich ośrodków w Europie nie ma du-
żo, bo koszt ich działalności jest olbrzy-
mi. Jak mówi prof. Jerzy Kowalczyk, 
w większości przypadków chodzi o trans-
fer fachowej wiedzy medycznej, a nie pa-
cjenta i to jest zasadnicza istota Europej-
skich Sieci Referencyjnych (ESR). Sieć 
jest zorganizowana w ten sposób, że w ca-
łej UE mamy 54 ośrodki onkologii i he-
matologii dziecięcej. W myśl tych zało-
żeń, jeżeli pacjent w UE trafi a do jakie-
goś szpitala, a tam pojawią się problemy 
w jego zdiagnozowaniu i leczeniu, to te-
go chorego można skierować do ośrodka 

referencyjnego w danym kraju lub zwołać 
konsylium międzynarodowe. Do każde-
go przypadku powoływany jest oddzielny 
zespół w ramach tych 54 ośrodków Sie-
ci Europejskiej. Jeżeli zapadnie decyzja, 
że pacjent wymaga leczenia w ośrodku 
zagranicznym, to koszty terapii ponosi 
państwo, którego obywatelem jest chory. 
Onkologia dziecięca jest jedną z najlepiej 
zorganizowanych specjalności w Euro-
pie. W grudniu 2016 r. pierwsze ośrodki 
w sieci zostały zatwierdzone przez Dyrek-
toriat ds. Zdrowia Komisji Europejskiej. 
W lutym 2017 r. na konferencji w Wil-
nie, z udziałem J.-C. Junckera, przewod-
niczącego Komisji Europejskiej, działal-
ność sieci została ofi cjalnie zainauguro-
wana. W ostatnich dniach marca 2017 r. 
prof. Kowalczyk był na zebraniu robo-
czym w Padwie, na którym zastanawiano 
się, jak, przynajmniej częściowo, włączyć 
do sieci (transfer wiedzy) kraje, które nie 
należą do UE, a poziom nakładów w nich 
na ochronę zdrowia jest niski.

Klinika Okulistyki Ogólnej UM 
w Lublinie, kierowana przez prof. Ro-
berta Rejdaka, jako jedyna placów-
ka z Polski została zaproszona i za-
kwalifikowana do współpracy w ra-
mach Europejskich Sieci Referencyj-
nych Okulistycznych Chorób Rzadkich, 
organizowanych i fi nansowanych przez 
Unię Europejską. Koordynatorem pro-
jektu Europejskich Sieci Referencyj-
nych Okulistycznych Chorób Rzad-
kich jest prof. Helene Dolfus ze Stras-
burga. W skład tej sieci będzie wcho-
dzić 30 szpitali z całej Europy (Francja, 
Belgia, Niemcy, Włochy, Wielka Bryta-
nia, Szwajcaria). Projekt dotyczy cho-
rób rzadkich z zakresu neurookulistyki, 
chorób siatkówki, chorób dzieci. Choro-
by rzadkie stanowią bardzo zróżnicowa-
ną grupę chorób, najczęściej o podłożu 
genetycznym lub o charakterze anoma-
lii rozwojowych. Są główną przyczyną 
niskiej ostrości wzroku u dzieci i mło-
dych dorosłych. Postawienie diagnozy 

wymaga wielu badań, w tym genetycz-
nych. Leczenie wymaga zespołu lekarzy 
i jest multidyscyplinarne. W niektórych 
chorobach leczenie jeszcze nie istnieje, 
jest w trakcie opracowywania lub wy-
maga innowacyjnych technologii (tera-
pia genowa, neuroproekcja, przeszczep 
komórek macierzystych, implanty siat-
kówkowe). Zgodnie z założeniami sieci, 
chorzy z Polski mają, po wstępnym roz-
poznaniu, trafi ać do Lublina jako jedy-
nej kliniki referencyjnej w naszym kra-
ju. Dzięki specjalnej sieci komputerowej 
oraz kontaktom bezpośrednim ze specja-
listami z Europy, choroby mają być kon-
sultowane na najwyższym poziomie. Na 
początku Europejska Sieć Referencyj-
nych Okulistycznych Chorób Rzadkich 
będzie funkcjonować na zasadzie wolon-
tariatu. Zdaniem prof. Roberta Rejdaka, 
w najbliższej przyszłości uda się pozy-
skać pieniądze niezbędne do rozbudo-
wy działalności sieci. W chwili obecnej 
planowane są w Ministerstwie Zdrowia 

spotkania robocze, do-
tyczące kwestii organi-
zacyjnych. Prof. Rej-
dak podkreśla, iż sieć 
dotyczy wielu dzie-
dzin medycyny. Nato-
miast z zakresu okuli-
styki Klinika Okulisty-
ki Ogólnej jest jedy-
ną w Polsce, która bę-
dzie brać udział w sie-
ci rzadkich chorób oczu. 

Celem sieci referencyjnej jest skróce-
nie czasu postawienia diagnozy, współ-
praca pomiędzy ośrodkami, rozpozna-
nie dotąd nierozpoznanych przypadków, 
zwiększenie dostępu do badań genetycz-
nych oraz nowych metod leczenia. Prof. 
Robert Rejdak, podobnie jak prof. Jerzy 
Kowalczyk, podkreśla, że sprawne mię-
dzynarodowe lotnisko w Lublinie jest 
niezbędne dla dalszego, tak pięknego 
rozwoju lubelskiej nauki.

Jerzy Jakubowicz

Kameralne sale dla mam i dzieci (każ-
da sala z własnym węzłem sanitarnym), 
elektrycznie sterowane łóżka, fotele do 
kangurowania, osobna sala do karmienia 
a w wyposażeniu nowoczesny sprzęt. 

remont i modernizację przeszedł pierw-
szy raz od swego powstania, czyli od lat 
80. ub. wieku.

Pierwsze pacjentki trafi ły do wyre-
montowanych i zmodernizowanych od-

działów pod koniec 
lutego bieżącego ro-
ku. Rok wcześniej re-
mont przeszła przy-
chodnia ginekologicz-
na, jeszcze wcześniej 
oddział ginekologii. 
I to nie koniec – kolej-
ny etap modernizacji 
obejmie remont części 
diagnostycznej, oto-
czenie szpitala i dróg 
dojazdowych.

– To bardzo wycze-
kiwana zarówno przez 
personel, jak i nasze 

pacjentki, zmiana. Możemy cieszyć się, 
że mamy wymarzone warunki, aby za-
pewnić wszystkim kompleksową i naj-
wyższą jakość świadczeń – mówi kieru-
jąca oddziałem położniczym Maria Bo-
żenna Wawrzycka. Tym bardziej że szpi-
tal cieszy się dobrą opinią i rodzi się tu 
dużo dzieci – w 2016 roku szpital przy-
jął 1800 porodów. 

Szpital po remoncie

Na Lubartowskiej jak u mamy
Obok porodów z ciąż fi zjologicznych 

przyjmowane są też z ciąż wysokiego ry-
zyka. Opieką objęte są również pacjentki 
po porodzie i w okresie karmienia pier-
sią. Przy oddziale funkcjonuje Szkoła 
Rodzenia, gdzie prowadzone są wykła-
dy i ćwiczenia oraz Poradnia Laktacyjna 
czynna całą dobę. Trakt Porodowy po-
siada oddzielne sale, w których odbywa-
ją się porody rodzinne. – Każda rodzą-
ca u nas kobieta może decydować o po-
zycji, w której chce urodzić, nie ma też 
przeszkód do porodów rodzinnych, z bli-
ską osobą – zaznacza Wawrzycka. Szpital 
uczestniczy w programie „Szpital przy-
jazny dziecku”, realizuje program „Kar-
mienie Piersią” i „Opieki Perinatalnej”. 
W oddziale leczonych jest w ciągu roku 
z powodu chorób związanych i współist-
niejących z ciążą około 1000 ciężarnych. 
Nowoczesna diagnostyka biochemiczna, 
hormonalna i biofi zyczna (ultrasonogra-
fi a, kardiotokografi a) we wczesnej i za-
awansowanej ciąży zapewnia właściwe 
postępowanie medyczne.

Z remontu cieszy się też Grażyna 
Pyszycka-Tymoszuk, która kieruje od-
działem noworodków i wcześniaków. 
– Jesteśmy ośrodkiem III stopnia refe-
rencyjności w opiece perinatologicznej 

i neonatologicznej, trafi ają więc do nas 
także trudne przypadki. A to wymaga wy-
posażenia w odpowiedni sprzęt, przede 
wszystkim w nowoczesne inkubatory. 

Oddział posiada cztery stanowiska in-
tensywnego nadzoru, sześć opieki ciągłej, 
sześć stanowisk opieki pośredniej nad no-
worodkiem. – Rodzi się sporo wcześnia-
ków, dlatego bardzo nas cieszy, że mamy 
teraz na oddziale pokój dziennego poby-
tu dla matek, które nie muszą już leżeć 
w szpitalu, ale chcą karmić swoje dzieci 

i z nimi przebywać, czekając aż maluchy 
dojrzeją do wyjścia do domu. Taki kontakt 
z dziećmi wymagającymi dłuższej hospi-
talizacji jest niezwykle potrzebny.

– Dla wcześniaków i noworodków, 
wymagających intensywnego leczenia, 
posiadamy wydzielony pododdział in-
tensywnej terapii wyposażony w no-
woczesny sprzęt (respiratory, nCPAP 
– Infant Flow, kardiomonitory, pom-
py infuzyjne, aparaty do wykonywania 
zdjęć RTG przyłóżkowych, ultrasonograf 

XXI wiek wkroczył na oddział no-
worodków i wcześniaków oraz oddział 
położniczy z odziałem patologii ciąży 
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bo-
żego w Lublinie. 

Trudno nie zauważyć zmian – po wie-
loosobowych salach z toaletami na ko-
rytarzach nie ma śladu. Budynek szpi-
tala przy Lubartowskiej tak generalny 

(z możliwością badania echa serca) speł-
niający europejskie standardy – informu-
ją na oddziale.

Remont oddziału noworodków i wcze-
śniaków oraz oddziału położniczego 
z odziałem patologii kosztował ok. 
4,2 mln zł i został sfi nansowany ze środ-
ków samorządu województwa lubelskie-
go, a 1,2 mln zł przekazał ze środków wła-
snych sam szpital. Z tych pieniędzy został 
zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny 
m.in. aparat USG do badań kardiologicz-
nych dla noworodków, aparat EKG, kar-
diomonitory, inkubatory. 

Anna Augustowska
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Ruszył „Domowy Szpital”

W szpitalu, ale jak w domu
W Białej Podlaskiej w ostatnich dniach kwietnia br. ru-

szył pierwszy w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej 
i Hospicyjnej pod nazwą „Domowy Szpital”. 

Pacjenci znajdą tu zupełnie nowatorskie podejście do opie-
ki i leczenia

– Nazwa naszego projektu „Domowy Szpital”, ma podwój-
ne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki me-
dycznej nasi pacjenci znajdą u nas warunki zbliżone do wa-
runków domowych. Drugie znaczenie polega na objęciu pa-
cjentów opieką medyczną w ich domach – mówi Danuta Ma-
twiejczuk, kierowniczka Zespołu Opieki Medycznej „Domo-
wy Szpital”.

Dzisiaj do około trzydziestu pacjen-
tów, a docelowo do około stu, dojadą ze 
szpitala specjaliści. W ramach opieki 
hospicyjnej dotrze lekarz i pielęgniar-
ka, również fi zjoterapeuta, osoby zaj-
mujące się tlenoterapią w domu pacjen-
ta, wentylacją mechaniczną. Zakupili-
śmy już odpowiednią fl otę samocho-
dów. Co ważne, rodzina pacjenta i on 
sam, będą mogli skontaktować się przez 
całą dobę z centralą medyczną w „Do-
mowym Szpitalu”. Zadać pytanie, po-
prosić o poradę i pomoc. W perspektywie kilku miesięcy pla-
nujemy uruchomić teleopiekę nad pacjentem w jego domu, aby 
ważne parametry medyczne docierały do naszej centrali. W sy-
tuacji, kiedy możliwości opiekuńcze rodziny będą niewystar-
czające, przewieziemy pacjenta własnym ambulansem na miej-
sce opieki stacjonarnej – wyjaśnia Matwiejczuk.

Pacjenci oprócz standardowych form opieki będą mieli do 
dyspozycji DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej, czyli 
jedną z form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielny-
mi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, których 
stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opie-
ką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej, a jednocześnie niewymagającymi całodobowego 
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie 
stacjonarnym. Lubelszczyzna ma zwiększone zapotrzebowanie 
na świadczenia medyczne adresowane do osób starszych i prze-
wlekle chorych. – To inwestycja bardzo potrzebna w regionie. 
Według prognoz, już wkrótce w Polsce  mają być ponad 2 mi-
liony osób starszych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
– Chodzi o poprawę jakości świadczonych usług medycznych 

1 IX 2016 roku dr n. 
med. Józef Zawitkowski 
obchodził diamentowy 
jubileusz swojej pracy 
lekarskiej, nauczyciel-
skiej, naukowej i spo-
łecznej – sześćdziesiąt 
lat służby ludziom i Oj-
czyźnie. Służba ta trwa 
do obecnej chwili. Naj-
dłużej, bo 34 lata, praco-
wał w Lublinie, następ-
nie 6 lat w Tarnogrodzie 
i 20 lat na terenie po-
wiatu lubaczowskiego 
w gminach: Horyniec-Zdrój, Ciesza-
nów, Oleszyce i Oleszyce Stare, w Ma-
łej Ojczyźnie, w której swoich rodaków 
uważał za jedną wielką rodzinę. Niosąc 
ludziom pomoc lekarską, zawsze kiero-
wał się myślą, że nie ma nic świętszego 
od ludzkiego życia.

1 IX 1955 r., w wieku 
23 lat (wyjątkowo w tym 
okresie rok akademicki 
rozpoczynał się 1 wrze-
śnia), rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Lubli-
nie, które ukończył 31 VIII 
1962 r. i otrzymał dyplom 
lekarza medycyny.

1 IX 1963 r. rozpoczął 
pracę jako młodszy asy-
stent w III Klinice Chorób 
Wewnętrznych w Lubli-
nie, której kierownikiem 

był prof. dr hab. Witold Szewczykow-
ski, a w ostatnim roku jego pracy prof. dr 
hab. Janusz Hanzlik. W tej klinice prze-
szedł wszystkie szczeble pomocniczego 
pracownika nauki od młodszego asysten-
ta do nauczyciela akademickiego na sta-
nowisku adiunkta kliniki.

60 lat służby ludziom i Ojczyźnie
Z dniem 1 IX 1971 r. został mianowany 

na nauczyciela akademickiego na stanowi-
sko adiunkta Klinki Ogólnej Chorób We-
wnętrznych Akademii Medycznej w Lu-
blinie, po tym jak 26 V 1971 r. po obro-
nie pracy doktorskiej został mu nadany 
uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego sto-
pień doktora nauk medycznych. W Klinice 
Ogólnej Chorób Wewnętrznych Akademii 
Medycznej w Lublinie pracował do 30 IX 
1975 r. Wcześniej, 31 III 1967 r., uzyskał 
specjalizację z zakresu chorób wewnętrz-
nych pierwszego stopnia, a 17 IX 1973 r. 
drugiego stopnia. Kierownikiem specjali-
zacji i promotorem jego pracy doktorskiej 
był prof. dr hab. Witold Szewczykowski. 
W czasie pracy w klinice brał udział, wraz 
z lekarzami różnych specjalności i studen-
tami medycyny, w obozach naukowo-spo-
łecznych i białych niedzielach organizo-
wanych przez Akademię Medyczną i In-
stytut Medycyny Wsi, których celem było 

badanie stanu zdrowia i udzielanie porad 
ludności wiejskiej. Badania te wykorzy-
stywano do prac naukowych publikowa-
nych w pismach lekarskich. Poza tym dr 
Józef Zawitkowski był wiele razy powo-
ływany na ćwiczenia wojskowe i awan-
sowany na kolejne stopnie wojskowe do 
stopnia kapitana włącznie.

1 X 1975 r. w drodze konkursu został 
powołany na ordynatora Oddziału Ge-
riatrycznego Okręgowego Szpitala Ko-
lei Państwowych w Lublinie, który zor-
ganizował od podstaw i w którym praco-
wał do 31 III 1994 r. W okresie tym był 
powoływany przez Wojewódzki Wydział 
Zdrowia w Lublinie na członka Komisji 
Konkursowych przy obsadzaniu stano-
wisk ordynatorów oddziałów wewnętrz-
nych w szpitalach powiatowych. Brał też 
udział w Komisjach Egzaminacyjnych 
na specjalizacje pierwszego i drugiego 
stopnia z zakresu interny. Przez kilka lat 

w czasie pracy w klinice dr n. med. Jó-
zef Zawitkowski był także konsultantem 
jako internista w Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Suchowoli.

W okresie od 1 IX 1962 r. aż do 1992 r. 
pracował w charakterze lekarza szkolne-
go. Poza tym przez ponad 15 lat prowa-
dził wykłady z gerontologii w Studium 
Medycznym w Lublinie.

Z dniem 1 VIII 1982 r. został powołany 
na stanowisko dyrektora Obwodu Lecz-
nictwa Kolejowego w Lublinie, które pia-
stował do 15 maja 1992 r., odchodząc na 
własną prośbę.

W czasie swojej działalności naukowej 
i zawodowej dr n. med. Józef Zawitkow-
ski ogłosił 20 prac naukowych. Pod jego 
kierunkiem 12 lekarzy uzyskało specja-
lizację z zakresu chorób wewnętrznych 
pierwszego i drugiego stopnia. 

Za całokształt swojej pracy został 
odznaczony wieloma odznaczeniami 

regionalnymi, resortowymi i państwo-
wymi.

1 IV 1994 r. w drodze konkursu ob-
jął stanowisko naczelnego lekarza i or-
dynatora Oddziału Wewnętrznego Szpi-
tala Rejonowego w Tarnogrodzie, któ-
re zajmował do ukończenia kadencji, tj. 
do 30 VI 2000 r.

Od 1 IX 2000 r. pracuje w rodzin-
nym powiecie lubaczowskim w Zespo-
le Opieki Zdrowotnej R-36 w Luba-
czowie. Pracuje w gminach: Horyniec-
Zdrój, Cieszanów i Oleszyce jako le-
karz specjalista chorób wewnętrznych. 
Służy również kuracjuszom w Sanato-
rium Uzdrowiskowym „BAJKA” w Ho-
ryńcu-Zdroju.

Życie każdego człowieka szybko 
upływa, każde jednak pozostawia jakiś 
ślad i zapisuje się trwale w historii spo-
łeczności, w której wypadło mu żyć.

Grzegorz Sochaczewski

oraz zwiększenie troski nad osobami wymagającymi stałej opie-
ki – tłumaczy Magdalena Us, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

W ramach nowej placówki powstało: hospicjum domowe dla 
dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa do-
mowa, teleopieka, stacjonarna opieka długoterminowa, porad-
nia medycyny paliatywnej i poradnia geriatryczna oraz ośrodek 
wsparcia w postaci dziennego pobytu dla osób chorych i star-
szych. Koszty inwestycji wyniosły blisko 17 mln zł. Szpital po-
krył je z własnego budżetu.

– Pierwszych pacjentów placówka przyjęła na przełomie 
kwietnia i maja – dodaje Magdalena Us. Bezpośrednimi bene-
fi cjentami projektu będą ludzie w podeszłym wieku, przewle-
kle i ciężko chorzy, wymagający opieki medycznej i pielęgna-
cji. Ale nie tylko. Pomoc znajdą tu także pacjenci przebywa-
jący w swoich domach, do których dotrą specjaliści ze szpita-
la. Będą to lekarze, pielęgniarki, fi zjoterapeuci, osoby zajmu-
jące się tlenoterapią.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje przez cały rok, 
we wszystkie dni robocze od godz. 7.00 do 17.00. Pacjenci znaj-
dą tu: opiekę pielęgniarską, w tym edukację pacjenta dotyczą-
cą samoopieki i samopielęgnacji, usprawnianie ruchowe, sty-
mulację procesów poznawczych, terapię zajęciową, doradztwo 
w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, a także przy-
gotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki 
(działania edukacyjne). Nowością jest system teleopieki, dzię-
ki któremu możliwe będzie stałe monitorowanie pacjenta w je-
go domu. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób star-
szych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samot-
nie w swoich domach. 

– Dopełnieniem naszego projektu jest opieka wspierają-
ca oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego. W wydzielonych 

pokojach pod nadzorem medycznym proponujemy opiekę nad 
osobami, które nie mogą pozostać same w domu, a najbliżsi 
muszą opuścić miejsce zamieszkania na jakiś czas. Muszą wy-
jechać w delegację, do sanatorium, sami leczą się lub po pro-
stu muszą odpocząć. Ten zakres opieki jest odpłatny – wyja-
śnia Danuta Matwiejczuk.

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” powstał na 
terenie tak zwanego „starego szpitala” w centrum Puław, gdzie 
przed laty funkcjonowały oddziały obserwacyjno- zakaźny i fty-
zjopulmonologiczny. Niektóre elementy starego budynku zo-
stały wchłonięte przez ten obiekt. Co ważne, z uwagi na zabyt-
kowy charakter otoczenia, konieczny był stały nadzór konser-
watora zabytków. – Sądzę, że wspólnie z projektantem, wyko-
nawcą i konserwatorem zabytków osiągnęliśmy bardzo dobry 
efekt. Wielka w tym zasługa pracowników Działu Techniczne-
go szpitala. Nasi inżynierowie byli inspektorami nadzoru i kie-
rowali projektem – dodaje Us.

Inwestycja obejmuje 70 łóżek (sale 1-, 2- i 3-łóżkowe) w Ze-
spole Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, 
15-20 miejsc pobytu dziennego w DDOM oraz siedem samo-
chodów.

Anna Augustowska 



Lekarski kalejdoskop
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Majowe święto Konstytucji
Delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej – Maria Dura i Janusz Spustek – uczestniczyła w tegorocznych obchodach Święta Na-rodowego 3 Maja 
W rocznicę uchwalenia Konstytucji, nie tylko składano wień-ce i kwiaty, ale tradycyjnie też – od 2010 roku – został odtań-czony Polonez dla Lublina. Cała impreza odbyła się na placu Zamkowym, bo Litewski jest remontowany. 

ECMO nasza duma
Od roku w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Tera-

pii SPSK 1 w Lublinie działa i efektywnie ratuje ludzkie ży-

cie aparat ECMO, czyli płucoserce. W kierowanej przez Miro-

sława Czuczwara klinice w tym czasie przebywało 15 pacjen-

tów w stanie zagrożenia życia (powikłania po zapaleniu płuc, 

sepsa, głęboka hipotermia, ciężka niewydolność krążeniowa). 

Przeżywalność w pierwszym roku pracy aparatury wyniosła 40 

proc. Teraz szpital będzie starał się zakupić drugi aparat EC-

MO. – To bardzo ważne, bo czasami trzeba było pomóc chore-

mu a tymczasem aparat już był podłączony do pacjenta – mó-

wił Mirosław Czuczwar.

Stomatolodzy wybrali Warszawę
Po raz pierwszy, odbywająca się od niemal dwudziestu lat 

w kwietniu w Nałęczowie, Międzynarodowa Konferencja Okrą-
głego Stołu zorganizowana została w stolicy, a główną rolę 
odegrała w niej, nie jak co roku lubelska uczelnia, ale Naczel-
na Rada Lekarska.

Autyzm ma kolor niebieski

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został 

przez ONZ. Charakterystycznym motywem obchodów jest ko-

lor niebieski. W tym dniu na znak solidarności z osobami z au-

tyzmem i ich rodzinami reprezentacyjne budynki i budowle na 

całym świecie podświetlane są na niebiesko. W Lublinie pod-

czas tegorocznej inauguracji obchodów Lubelskich Dni Au-

tyzmu na niebiesko podświetlono budynek Centrum Spotka-

nia Kultur.

Dzielni ratownicy
Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (etap 

rejonowy) odbyły się w Lublinie pod koniec kwietnia. Pięcio-

osobowe drużyny uczniów szkół ponadgimnazjalnych musia-

ły wykazać się umiejętnościami z prawidłowego udzielania po-

mocy osobom poszkodowanym w specjalnie zaaranżowanych 

stacjach urazowych, które na czas zawodów powstały w Ga-

lerii Olimp. 

Onkologia też przy ul. Staszica
Uniwersyteckie centrum onkologii ma szansę powstać 

w strukturze szpitala klinicznego przy Staszica w Lublinie. Bę-
dą go tworzyć już działające i od lat leczące chorych onkolo-
gicznie kliniki szpitala m.in. chirurgii onkologicznej, gineko-
logii, hematoonkologii. Jak argumentował dyrektor Adam Bo-
rowicz, ujęcie tych klinik w nowej strukturze pozwoli chorym 
zapewnić pełne i kompleksowe leczenie, także z chemio- i ra-
dioterapią.

Lekarz Roku 2016
Piotr Partyka, lekarz rodzinny, Marzena Pucek, lekarz denty-

sta, Szpital Kliniczny nr 4 i Arthors Ośrodek Ortopedii i Trau-
matologii – to zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu, jaki or-
ganizuje redakcja Kuriera Lubelskiego. Uczestniczyło w nim 
45 medyków a także 35 placówek medycznych. Na swoich kan-
dydatów oddano w sumie 12 i pół tysiąca głosów.

Medykalia
Cykl Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w tym roku zain-

augurowały Medykalia z WySPą, organizowane przez samorzą-
dy studenckie Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji. 

Na scenie przy ul. Chodźki wystąpiły m.in. takie zespoły 
jak: Romantycy Lekkich Obyczajów, Domowe Melodie czy 
Strachy na Lachy.

Małemu Księciu szkoły i artyści
W czerwcu poznamy wyniki dziewiątej już edycji akcji Twój 

Dar Serca dla Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Zbiór-
kę prowadzą uczniowie szkół z Lubelszczyzny. Zebrane pienią-
dze – w czasie festynów, loterii itp. – hospicjum przeznacza na 
zakup leków, sprzętu i środków higieny. Obecnie hospicjum ma 
pod opieką ponad 60 dzieci

A 24 kwietnia  w Akademickim Centrum Kultury UMCS 
„Chatka Żaka” zespół CUGOWSCY zaśpiewał i zagrał chary-
tatywnie dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzie-
ci im. „Małego Księcia”. 

Radni zdecydowali – szczepimy!
Trzy rodzaje szczepień wykupi Ratusz mieszkańcom Lubli-na: przeciwko wirusowi HPV, grypie i pneumokomom. O po-trzebie szczepień w czasie posiedzenia rady przekonywał ich gorący propagator w prof. Jan Kotarski. W planie są też ba-dania wzroku uczniów II klas podstawówek.Najwcześniej, bo już 4 maja ruszyła akcja szczepień prze-ciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zwanego też wirusem HPV, który odpowiada za rozwój raka szyjki macicy.
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• Zacznijmy od wzruszenia – tęskni 
Pani za Tatą? 

– Tęsknię za Tatą i tęsknię za Mamą, 
za bezpiecznym życiem. 

Miałam kochanych, dobrych, mą-
drych, pracowitych Rodziców; o szlachet-
nych charakterach, uczciwych. Rodzice 
byli absolwentami UMCS, tutaj się po-
znali. Tata studiował medycynę na Wy-
dziale Lekarskim (1948-1953), Mama, 
Danuta Matys, mikrobiologię na Wydzia-
le Biologii i Nauk o Ziemi (1945-1950). 
Po ukończeniu studiów wrócili do rodzin-
nego Tomaszowa Lubelskiego i podjęli 
pracę w tutejszym szpitalu. Tata stworzył 
pierwszy w województwie lubelskim od-
dział reumatologii i przez wiele lat kie-
rował nim jako ordynator. W tomaszow-
skim szpitalu pracował 40 lat, do przej-
ścia na emeryturę. Mama była kierowni-
kiem Laboratoruim Analitycznego. 

Na Ural pojechałam z potrzeby serca
z Agnieszką Martinką, 

autorką i wydawcą książki o swoim ojcu Zdzisławie Martince; 
harcerzu, żołnierzu AK, sybiraku i lekarzu, 

rozmawia Anna Augustowska

• Urolog tańczący breakdance… Zapytam przekornie: mo-
że lepiej było wybrać ortopedię albo rehabilitację?

– Asekuracyjnie? Aby w razie urazu, czy kontuzji móc po-
móc sobie i kolegom? Przyznaję, o ortopedii chwilę myślałem 
ale nie dlatego, że taniec, który jest moją pasją, grozi kontuzja-
mi. Po prostu zawsze – od dziecka – kiedy tylko zdałem sobie 
sprawę, że chcę leczyć ludzi, chciałem być zabiegowcem. Nie 
widziałem siebie w innej roli. Chociaż moja mama jest pediatrą 
i pracuje w poz. I to mamie zapewne zawdzięczam zaintereso-
wanie medycyną (mama bardzo mnie w tym wyborze wspiera-
ła). Kiedy więc z rodzinnego Jasła trafi łem do Lublina na stu-
dia lekarskie, moim marzeniem była chirurgia. O urologii zde-
cydował dopiero staż podyplomowy, który odbywałem w szpi-
talu MSWiA, gdzie przy Oddziale Chirurgii Ogólnej znajduje 
się także Pododdział Urologiczny. To tu zrozumiałem, że uro-
logia to jest to. Od jesieni jestem rezydentem w Oddziale Uro-
logii Szpitala im. Jana Bożego i coraz bardziej mnie ta specja-
lizacja wciąga.

Chociaż ortopedia już mi była potrzebna – po urazie więzadła 
krzyżowego musiałem się poddać zabiegowi jego rekonstruk-
cji. Muszę też uważać na kręgi szyjne. Nie zniechęca mnie to 
jednak do dalszego rozwoju artystycznego.

• Urologia ma jednak silną rywalkę, a nawet dwie…
– Taniec i narzeczoną! Cóż, medycyna jest zaborcza. Ale ro-

bię wszystko, aby i medycyna, i moja pasja taneczna nie czu-
ły się pokrzywdzone, bo Zuzia, moja narzeczona, też tańczy, 
więc tu nie ma obaw. Często razem jeździ-
my na imprezy, czyli bitwy, walki tanecz-
ne, gdzie indywidualnie albo grupą tań-
czymy nie tylko breakdance, ale także in-
ne taneczne style uliczne. 

• Zacznijmy jednak po kolei – taniec był 
pierwszy. Zawsze tylko breakdance?

– Tak się złożyło, że tylko ten, wywo-
dzący się z nowojorskiego Bronxu, taniec 
fascynował mnie od najwcześniejszych 
lat. Nie umiem dokładnie powiedzieć, kie-
dy po raz pierwszy zobaczyłem tancerzy 
i usłyszałem muzykę, do której tańczą, ale 
był to zapewne jakiś program w TV i mu-
siało to być dawno, pewnie jeszcze na po-
czątku szkoły podstawowej. W każdym ra-
zie do tego stopnia ogarnęła mnie ta pasja, 
że rodzice zaczęli szukać mi nawet domu 
kultury, w którym byłyby prowadzone te-
go typu zajęcia taneczne. W Jaśle nie było 
to takie łatwe – na topie był głównie taniec 
towarzyski, ale w końcu znalazłem grupę 
podobnych do mnie zapaleńców i całe li-
ceum dzieliłem między szkołę (klasa bio-
logiczno-chemiczna) a treningi taneczne. 
Zaczęły się też wyjazdy do innych miast, 

rywalizacja, podziwianie innych, 
szukanie inspiracji. Już dziesięć 
lat intensywnie tańczę. W Lubli-
nie trenujemy 15-osobową gru-
pą o nazwie NBDS Team. Spo-
rą część reprezentacji naszej gru-
py można było zobaczyć w fi na-
le „Mam talent” na początku te-
go roku. Jestem też częścią eki-
py zrzeszającej tancerzy z 3 miast 
(Warszawa, Lublin, Płock) – 
Skill Fanatikz Crew.

• Co takiego jest w tym tań-
cu, że aż tak potrafi  porwać? Dla laika to po prostu „taniec-
połamaniec”, jakieś mało zrozumiałe gesty, podrygi, wygiba-
sy do hip-hopu.

– Może to tak wyglądać, ale tylko dla osób niewtajemniczo-
nych. Pasjonaci widzą to całkiem inaczej. Przede wszystkim 
breakdance jest sztuką (tak jak sztuką jest np. balet klasycz-
ny), tylko my tańczymy na ulicy i nie mamy określonej cho-
reografi i. Tu liczy się sztuka improwizacji, dobranie „gestów 
i podrygów” do muzyki. Te gesty każdy tancerz sam opraco-
wuje, wymyśla i stale kombinuje, żeby jak najbardziej być no-
watorskim, niepowtarzalnym. W czasie bitwy dwóch tancerzy 
staje naprzeciw siebie, DJ włącza muzykę – co ważne, nigdy 
nie wiadomo, jaki to będzie utwór – i rozpoczyna się kilkumi-
nutowe starcie składające się z ok. 30-sekundowych wymian 
umiejętności między przeciwnikami (tyle trwa jeden interwał). 
Sędziowie decydują, kto był lepszy, czyli lepiej wyczuł rytm 
muzyki i miał ciekawsze fi gury, gesty. Tak w dużym skrócie to 
wygląda. Plus coś równie ważnego – walka taneczna to bitwa 
na siłę charakterów. Nie można wymięknąć.

• OK. Pomysłowość i kreatywność w wy-
myślaniu fi gur, ale za tym musi nadążyć cia-
ło! Jak się kręci stojąc na czubku głowy albo 
na jednej dłoni…

– Oczywiście sprawność fi zyczna to podsta-
wa. Ten taniec to połączenie akrobatyki z gim-
nastyką i atletyką. Najważniejsze jest jednak po-
czucie rytmu. Większość fi gur wymaga poko-
nania grawitacji. Dlatego trzeba dbać o kondy-
cję. Ja czasem chodzę na siłownię, wielu tan-
cerzy biega. 

• A ile czasu zabierają treningi taneczne?
– Staram się trenować jak najwięcej – je-

śli to możliwe, każdego dnia nawet 3 godzi-
ny spędzam na sali. Teraz jeszcze mam taką 
możliwość, ale zaraz zaczną się nocne dyżury 
w szpitalu, dojdą nowe obowiązki zawodowe 
itd. i muszę się liczyć, że będzie trudno wygo-
spodarować tyle czasu. Prawie każdy week-
end spędzam też na zawodach, jeżdżę po ca-
łej Polsce. Doceniam to, że jeszcze życie mi 
na to pozwala i wykorzystuję ten czas maksy-
malnie, bo jak porwie mnie praca lekarza, kie-
dy założę rodzinę… Pasja na pewno nie znik-
nie, ale mimo wszystko jej intensywność pew-
nie się zmniejszy. 

Lekarz z pasją

B-boy urologiem
z Oskarem Fiorem, 

rezydentem urologii, b-boyem, czyli tancerzem 
breakdance, 

rozmawia Anna Augustowska

Dziecko (!) chciało walczyć o wolną Pol-
skę. Niestety, po przekroczeniu grani-
cy GG – ZSRR na Sanie został schwy-
tany przez Sowietów i osadzony w wię-
zieniu NKWD w Samborze... W listopa-
dzie 1944 roku pojmali go raz jeszcze i po 
dwóch miesiącach tortur w tomaszow-
skiej „Cybulówce” i „Smoczej Jamie”, 
w styczniu 1945 roku, półżywego i 17-let-
niego (!), wywieźli w oblodzonym towa-
rowym wagonie do kopalni węgla w Po-
łowince na środkowym Uralu. Wiedzia-
łam, że historia mego Taty jest interesu-
jąca, ale o podjęciu decyzji, aby ją spisać 
i zachować dla potomnych, zadecydowała 
jedna sekunda, zamykająca ciąg zdarzeń, 
które nastąpiły w naszej rodzinie. Posta-
nowiłam wtedy, że na Ural pojadę rowe-
rem, odnajdę były sowiecki łagier, szach-
tę numer 4 w Połowince, a po powrocie 
stamtąd napiszemy razem z Tatą książkę. 
Niestety, los zdecydował inaczej. Mój ko-
chany Tata zmarł nagle w dziesięć mie-
sięcy po moim powrocie z wyprawy. Kie-
dy kilka lat później usiadłam do pisania 
postanowiłam moją relację poprzeplatać 

Lokal użytkowy 66 m2, Lublin Zana 11A
sprzedam

tel. 601 340 730

wspomnieniami Taty, które kiedyś spisał 
a także wywiadem, który z Tatą przepro-
wadził dziennikarz Wojciech Dziedzic. 

• Co było najtrudniejsze w czasie po-
dróży na Ural? 

– Wredna pogoda! Deszcze i wiatr – 
nieustanny i oczywiście czołowy! 
Nie mogę też zapomnieć sceny, 
którą obserwowałam z wnętrza 
przedziału pociągu, którym wra-
całam z Jekaterynburga do Brze-
ścia. Na peronie stacji Włodzi-
mierz zobaczyłam pochód ludzi, 
w zasadzie ludzkich szkieletów, 
o martwych oczach przesuwają-
cych się przed moją twarzą w od-
ległości 30-40 centymetrów... Ka-
łasznikowy przyłożone do skroni 
rzuconych na beton człowieczych 
cieni... Tych kilka zdjęć (najbar-
dziej drastycznych scen moje su-
mienie nie pozwoliło sfotografo-
wać), które pokazałam Tacie po 
powrocie do naszego domu w To-
maszowie ciężko go przygniotły, 
widziałam, jak zmienia się je-
go twarz, jak cały cofa się wspo-
mnieniami do czasu swojego ze-
słania, 1945-1946...

• Książka jest niezwykła pod względem 
treści, bogata w zdjęcia, ale nie mogę nie 
zauważyć też jej wydawniczej urody. 

– „Połowinka” jest wydana tak, jak 
chciałam. Cieszę się, tym bardziej że nie 
jestem ani zawodowym pisarzem, ani gra-
fi kiem. Na szczęście znalazłam grono pa-
sjonatów, którzy wypełnili moją twórczą 
wolę i tak powstało dzieło, którego je-
stem dziś nie tylko autorką, ale i wydaw-
cą, i wyłącznym dystrybutorem; mam pra-
cę! Jestem dumna i szczęśliwa, że pomi-
mo wielu problemów udało mi się dotrzy-
mać słowa danego Tacie przed 12. laty 
i napisać oraz opublikować książkę o je-
go trudnym, ale i pięknym życiu; histo-
rię, którą od kilku miesięcy czytają Pola-
cy w kraju i na całym świecie!

Zdjęcie: 
Agnieszka Koper-Loba 

Kontakt z autorką: 
www.polowinka.pl, tel. 510 821 230 
e-mail: agnieszkamartinka@gmail.com

• Czemu służyła wędrówka śladami 
Taty – imponująca, w końcu pokona-
ła Pani tysiące kilometrów (ponad 4400 
km na rowerze i 2600 km pociągiem) – 
i późniejsze opisanie tej niezwykłej wy-
prawy?

– Tata bardzo często opowiadał o swo-
ich wojennych przeżyciach. Miał 12 lat, 
gdy wybuchła wojna, a 13 gdy wyrwał 
kartkę ze szkolnego atlasu i wyruszył 
w stronę Węgier, bo stamtąd planował 
przedostać się na Zachód i dołączyć do żoł-
nierzy-ochotników gen. Wł. Sikorskiego. 
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Kulturalnie

Muzycznie

Dyskusyjnie

Historia Rubika
3 czerwca o godz. 20 zacznie się w hali Globus (ul. Kazimierza Wiel-

kiego 8) koncert „Atmasfera – Piotr Rubik. Moja historia”. Obok Piotra 
Rubika i zespołu muzycznego na scenie wystąpią: Agnieszka Prze-
kupień, Marta Moszczyńska, Marcin Januszkiewicz i Michał Gasz. Ar-
tyści pod batutą kompozytora przedstawią zupełnie nowe, czasem 
nieoczekiwane, interpretacje najpiękniejszych i najbardziej lubianych 
przez publiczność utworów. – Piotr Rubik opowie też ciekawe histo-
rie związane z poszczególnymi utworami i z pewnością zachęci pu-
bliczność do wspólnego śpiewania – reklamują wydarzenie organi-
zatorzy. Ceny biletów od 69 zł.

Taka Noc
W nocy z 3 na 4 czerwca Lublin staje się piątym 

wymiarem. Jednym z epicentrów artystycznych zda-
rzeń będzie ulica Furmańska, której dedykowany 
jest specjalny projekt: Stworzenie świata. Znajdzie-
my tam dziwaczne stworzenia, magię i wyjątkowe 
światło – o nastrój zadba Francois Monnet wraz ze 
studentami Instytutu Architektury Krajobrazu KUL 
i słuchaczami kierunku Florystyka ze Szkoły Police-
alnej Pracowników Służb Społecznych pod kierun-
kiem Pawła Adamca. Ulica Furmańska to jedynie po-
czątek podróży po programie Nocy Kultury i jeden 
z punktów programu artystycznego, stworzonego 
dzięki współpracy międzynarodowej artystów z Lu-
blina i różnych zakątków Europy i świata.

Będzie na przykład Zielona Herbatka – niezwykła 
instalacja, przygotowana przez najmłodszych lubli-
nian. Film 27 minut to zaproszenie do poznania at-
mosfery lubelskich dzielnic, a przewodnikiem wy-
prawy będzie Marcin Butryn, który każdej z dzielnic 
poświęcił jedną minutę. Artystka Katarzyna Kowal-
ska zaprosi natomiast do poszukiwania jej prac – 27 
obrazów poukrywanych w przestrzeni miasta. Zna-
lazca stanie się właścicielem płótna, do którego do-
łączona będzie wiadomość od artystki.

To tylko przykłady wydarzeń. W chwili, gdy zamykali-
śmy to wydanie program jeszcze był układany. Więcej na 
http://nockultury.pl/

Lubisz Twin Peaks?
Barbara Kosecka, tłumaczka książek i publicystka oraz dzienni-

karz i publicysta Wojciech Orliński będą gośćmi Jerzego Sosnow-
skiego w czasie Bitwy o literaturę w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18). 
13 czerwca o godz. 18 tematem spotkania będzie „Miasteczko Twin 
Peaks”. Zdaniem uczestników dyskusji, warto porozmawiać o prze-
łomowym znaczeniu tego serialu i wyjaśnić, dlaczego co najmniej 
jedno pokolenie zwariowało na punkcie przygód agenta Coopera? 
Wstęp wolny.

Wiersze w filharmonii
Muzyczna ilustracja łąki i jej mieszkańców do tekstów Alicji Barton w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli. Sala koncertowa 

zamieni się w letnią łąkę pełną kwiatów, ptaków, pszczół i oczywiście nie zabraknie letniego świerszcza – zapowiadają organizatorzy wydarze-
nia w Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5).19 czerwca o godz. 9 (przedszkola) i o 11 (podstawówki) zacznie się Dzień Otwarty 
w fi lharmonii. Alicja Barton to lubelska poetka pisząca dla dzieci. Sama zachęca je do czytania na spotkaniach autorskich. Pani Alicja będzie go-
spodarzem koncertu. Rezerwacja miejsc: tel. 571-435-406 i e-mail: rez-edu@fi lharmonialubelska.pl.

Mięta i czekolada do słuchania
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Akademia Chóralna Śpiewająca Polska, Piotr Selim – forte-

pian, śpiew i Tomasz Radziwonowicz – dyrygent. To artyści, którzy 26 maja o godz. 19 wystąpią w Filharmonii 
Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) w koncercie „Mięta i czekolada”. Piotr Selim zaprosił do współpracy lu-
belskie chóry szkolne. W koncercie będzie można usłyszeć tryptyk Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Mo-
ja Ojczyzna oraz inne utwory z repertuaru artysty zaaranżowane na orkiestrę symfoniczną. Bilety 20-30 zł.

Edukacyjnie

Różne rzeczy na Żmigrodzie
ArtGród – artystyczny Żmigród to cykl kulturalno-edukacyjnych dzia-

łań realizowanych na obszarze tzw. Żmigrodu, dedykowanych mieszkań-
com i sąsiadom. Zapraszają na nie animatorzy z Domu Słów (ul. Żmigród 
1/Królewska 17). Przez kilka miesięcy na Żmigrodzie odbywać się będą 
spotkania, warsztaty, wystawy, działania designerskie, instalacje. W pro-
gramie: 26 maja o godz. 11 i 14 spacer po Żmigrodzie, który ma rzekę, 
dużo zieleni, piękne widoki miasta, spokojne i pełne uroku uliczki, za-
skakujące i wspaniałe zabytki, tajemnicze historie. Oprowadzać będzie 
historyk sztuki Rafał Lis.

Tego samego dnia o godz. 16 będą warsztaty robienia tekturo-
wych pojazdów. O godz. 17 z kolei przy ul. Żmigród 3 powstanie sym-
boliczne Muzeum Mobilności Żmigrodu, które połączy historię rodziny 
Szwendrowskich, Szkołę Szoferów Zambellego i zakład Wartburga i Tra-
banta ze współcześnie działającym na Żmigrodzie zakładem produkcji 
rowerów Rafu Bikes! Wtorek zwieńczy konkurs dla deskorolkowców 
„Zjazd na byle czym”.

27 maja o godz. 12 będą warsztaty szycia poduch.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Marat/Sade
Siła sztuki Weissa tkwi nie tylko w pytaniach, jakie stawia, ale w cza-

sowej wieloplanowości i żywiole teatru w teatrze, które pozwalają im 
wybrzmieć. Jest rok 1808. W zakładzie dla umysłowo chorych w Cha-
renton gromadzą się przedstawiciele nowej klasy rządzącej, aby obej-
rzeć sztukę napisaną i reżyserowaną przez żyjącego w przymusowym 
odosobnieniu markiza de Sade. Postępowa terapia przez sztukę? – pi-
sze Tomasz Śpiewak o nowym spektaklu w Teatrze im. J. Osterwy (ul. 
Narutowicza 17). 17 czerwca o godz. 19 premiera sztuki Petera We-
issa „Marat/Sade”. Reżyser Remigiusz Brzyk. Bilety na kolejne spekta-
kle 18-25 czerwca kosztują 20-45 zł. 

Teatralnie

Duet lutniowy
Anna Kowalska – lutnia barokowa i Anton Birula – lutnia barokowa. 

Para artystów tworzy duet lutniowy LUTEDUO. Wystąpią 10 czerwca 
o godz. 18 w Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). W pro-
gramie S. L. Weiss i J. S. Bach. Bilety po 20 zł.

Muzycznie

Poetycko

Muzycznie 

Kabaretowo

Mumio w wersji teatralnej
„Welcome home boys” to najnowszy spektakl kabaretu Mumio, 

w którym Dariusz Basiński i Jacek Borusiński połączyli teatr i kino. 
Wszystko dzieje się na scenie i na ekranie, a zilustrowane jest muzyką 
na żywo w wykonaniu Tomasza Drozdka. Dowcip Mumio to jak zwy-
kle czysty surrealizm, realizm w nim jest wyczuwalny, ale jednak uka-
zanie świata „nad” czyni spektakl wyjątkowym. 

Goście wystąpią w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18) 23 i 24 czerw-
ca o godz. 19. Bilety 15-80 zł.

Oratoryjnie

Penderecki. Kompozytor i dyrygent
„Siedem bram Jerozolimy” Krzysztofa Pendereckiego jest utworem o charakterze oratoryjnym, rozpisanym na 

pięć głosów solowych, recytatora, trzy chóry mieszane i orkiestrę. Powstało w 1996 roku na zamówienie Jerozoli-
my z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta. Lubelskie wykonanie „Siedmiu bram Jerozolimy” będzie 25 czerw-
ca 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur (pl. Teatralny 1). W koncercie z okazji 700-lecia miasta Lublin udział we-
zmą: soliści – Iwona Hossa, Ewa Vesin, Agnieszka Rehlis, Rafał Bartmiński i Piotr Nowacki przy towarzyszeniu Chó-
ru Filharmonii Krakowskiej i Chóru KUL (lub UMCS) i orkiestry Sinfonietta Cracovia. Narrator – Sławomir Holland. 
Dyrygować będzie Krzysztof Penderecki. W chwili zamykania tego wydania nie była znana godzina wydarzenia, 
ani forma dystrybucji bezpłatnych wejściówek.
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Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współ-
pracy z Lubelskim Towarzystwem Fotografi cznym i Związkiem Polskich 
Artystów Fotografi ków Okręg Lubelski ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Fotografi czny 
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Nadsyłanie prac do 31 października 2017 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu do 18 listopada 2017 r. 
Wernisaż z wręczeniem nagród 9 grudnia 2017 r.

Regulamin i informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: 
www.kultura.oil.lublin.pl/konkurs2017

Dynamiczne trampki
Koncert „Ballada o czerwonych trampkach” zespołu Red Tramps w skła-

dzie: Paweł Krupa – śpiew, gitara, Kacper Chmiel – gitara basowa, Da-
riusz Chmiel – perkusja odbył się 31 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Klu-
bie Lekarza, w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4. 
Koncert odbył się w ramach cyklu „Muzyczne piątki u lekarzy”. Tym ra-
zem licznie przybyłym słuchaczom zafundowano porcję rockowej ener-
gii i czystej radości, jaką daje słuchanie muzyki na żywo.

Indie i Nepal w kadrze 
– Nigdy wcześniej w czasie mych azjatyckich wypraw nie dane mi 

było zobaczyć tak wiele nędzy a mimo to, na każdym kroku spotykałem 
się z uśmiechem na ludzkich twarzach – wspominał w czasie wernisażu 
swojej wystawy fotografi cznej Andrzej Zygo, który tym razem w Klubie 
u Lekarzy zaprezentował zdjęcia wykonane w czasie podróży po Indiach 
i Nepalu. Wernisaż odbył się 8 kwietnia br. 

Klub Lekarza w marcu i kwietniu

2 czerwca – Ci co grają i śpiewają…
…na spotkanie zapraszają. W letni wieczór, 2 czerwca, Klub u Leka-

rzy ma szansę stać się „muzyczną kawiarenką”. Muzykujący lekarze chcą 
spotkać się tego dnia w siedzibie LIL przy Chmielnej. Zaproszenie ak-
tualne od godz. 17-18 do 22. Klawisze, wzmacniacz, mikser, mikrofo-
ny, tamburyn będą na miejscu. Pomysły i inne instrumenty trzeba przy-
nieść ze sobą. Mogą też przydać się kartki ze słowami i akordami dla 
współuczestników.

W LLAF o ulicznej fotografii
Krzysztof Sak – lekarz dentysta, pasjonat foto-

grafi i, członek Grupy Twórczej Motycz, Radzyń-
skiego Klubu Fotografi cznego „Klatka” poprowa-
dził pierwsze w 2017 roku  spotkanie pasjona-
tów fotografi i. Zajęcia odbyły się 8 kwietnia br. 
w ramach Lubelskiej Lekarskiej Akademii Foto-
grafi i i były poświęcone fotografi i ulicznej, czy-
li „ Street Photo”. 

Lekarze piszą dzieciom
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lu-

blinie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetyc-
ko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat ho-
norowy nad konkursem objęli prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz pre-
zes Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusz Spustek. Ga-
zeta Lekarska, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekar-
skiej „Medicus” i Polskie Radio Lublin objęły patro-
nat medialny nad konkursem. 

Nadsyłanie prac do 30.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkur-
su 30.10.2017 r. Wręczenie nagród 9.12.2017 r. 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej organizatora: 
www.kultura.oil.lublin.pl.

Konkurs, konkurs, konkurs!!!

ZAPROSZENIA

4 czerwca – Piknik w Malibu
Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza serdecz-

nie na kolejny piknik w ośrodku MALIBU w Krężnicy pod Lublinem, któ-
ry odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca br.

10 czerwca – Wernisaż „U Lekarzy”
„Z łąki, lasu i ogrodu” to tytuł wystawy malarstwa Małgorzaty Bochen-

ko który odbędzie się 10 czerwca br w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy”, przy ul. Chmielnej 4, jak zawsze o godz. 12.00.

Doktor

Beacie Walter-Croneck
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
składają koleżanki i koledzy z

Lubelskiego Związku 
Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców.

Pani 

lek. Józefi e Koziara 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają 

Zarząd oraz Pracownicy 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

z siedzibą w Opolu Lubelskim.

Doktor

Ewie Bożymirskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy z

Lubelskiego Związku 
Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców.

Doktor

Ewie Bożymirskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy z

Przychodni „MEDYCYNA 2001”.

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

Termin 21 października 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

Zjazd Absolwentów AM w Lublinie lata 1981-1987

Terminy spotkań naukowo-
szkoleniowych Oddziału 

Lubelskiego PTS
Spotkania organizowane są 

o godzinie 10.30 
w hotelu EUROPA, 

Krakowskie Przedmieście 29, Lublin. 

• 5 VI 2017 – mgr Beata Zalewska, lek. 
stom. Tomasz Jagielak, Medilab Biały-
stok: „Obowiązujące procedury w ga-
binecie stomatologicznym dotyczące 
mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji na-
rzędzi i sprzętu”.

„Złoty Eskulap” 
Puławy 11.06.2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich medy-
ków (i nie tylko medyków) spod znaku św. Hu-
berta do sportowej rywalizacji na strzelnicy 
myśliwskiej oraz odkrywania uroków Lubelsz-
czyzny w jak najliczniejszym gronie. W przed-
dzień zawodów zapraszamy na plenerowe spo-
tkanie integracyjne w jednym z uroczych loka-
li nad Wisłą. Darz Bór.

Informacje na temat zawodów oraz karta 
zgłoszeniowa znajdują się na stronie interne-
towej www.zlotyeskulap.pl

Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego

VII Ogólnopolska Grand Prix 
w strzelectwie myśliwskim dla lekarzy 

Gmina Księżpol
informuje, że posiada do najmu pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na 

gabinety lekarskie-rehabilitację. 
Pomieszczenia położone na parterze  budynku komunalnego  w Majdanie Nowym, 

gm. Księżpol, pow. biłgorajski. Niezależne wejście, parking. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Księżpolu, 

ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, lub  tel. 84 687-74-19 w godz. urzędowania.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie wspaniałemu 
specjaliście – Panu Doktorowi n. med. 
Andrzejowi Jabłonce z Oddziału Chirurgii 
Klatki Piersiowej SPSK Nr 4 w Lublinie za 
szybką diagnostykę mojej ciężkiej choroby 
składa wdzięczna pacjentka – 

Czesława Poździk-Kufel

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Andrzejowi Wysokińskiemu i kierowanemu 
przez niego Zespołowi Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za 
opiekę nad moim mężem Zygmuntem. Doceniamy wielkie poświęcenie i profesjonalizm 
całego zespołu. Szczególne podziękowania składamy za ogrom empatii, której 
doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach życia Zygmunta. Tą drogą dziękujmy również za 
przesłane kondolencje i liczną reprezentację Państwa w uroczystościach pogrzebowych. 

Dr Józefa Koziara z Rodziną
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Sałatka po lekarsku

Wampirki na słodko 
Sezon grillowy w pełni. Ale 

przecież do grilla wypadało-
by na deser podać coś słod-
kiego. Ale kto by tam siedział 
w kuchni przy piekarniku?! 
Proponuję więc coś na „ szyb-
ko” z wykorzystaniem …na-
szych gości. Kiedy moja żo-

na zrobiła ten przysmak pierwszy raz, 
nadałem mu nazwę „wampirki” i tak 
już zostało. A teraz „wampirki” są czę-
stymi bywalcami w naszym domu, kie-
dy pojawiają się niespodziewani goście. 
Ale do rzeczy.

Składniki:
• 2 jajka
• 2 serki waniliowe homogenizowane 
• 2 szklanki mąki pszennej 
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
• 2 kostki smalcu
• 2 łyżki czystej wódki albo łyżeczka 

spirytusu 
• Cukier puder do posypania „wampir-

ków”.

Wykonanie:
Zmiksować jajka, serki, mąkę i pro-

szek do pieczenia. Na koniec dodać alko-
hol. W garnku roztopić smalec. Nakła-
dać ciasto łyżką do smażenia, zdejmu-
jąc drugą łyżką, nieco nad powierzch-
nią tłuszczu, tak, by zrobiły się… zę-
by, ja u wampira (stąd właśnie nazwa 
„wampirki”). Smażyć na mocno zło-
ty kolor z obu stron. Odłożyć następ-
nie na ręcznik papierowy do obcieknię-
cia i na miskę. Oprószyć ciepłe cukrem 
pudrem. A do czego potrzebni będą go-
ście – zapytacie? Oczywiście do jedze-
nia ich na ciepło.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

23 marca

Sąsiad powiedział, że po ostatnich suk-
cesach polskiej dyplomacji nie bardzo wi-
dać, żeby ktoś jeszcze za nami był. Nie 
wiem, co miał na myśli. Może to, że dla-
tego nikogo już za nami nie ma, bo chy-
ba narzuciliśmy takie tempo rozwoju, że 
reszta po prostu za nami nie nadąża, al-
bo, mówiąc obecnym językiem dyploma-
tycznym – nie nadanża! Więc nie ma się 
co oglądać na innych. I na razie nieważne, 
kto tak tępo takie tempo narzucił. Kiedyś 
może to się wyjaśni, czy my tak w przo-
dzie, czy raczej odwrotnie. Obaj z sąsia-
dem wzięliśmy relanium, własne, bo na od-
dziale już zabrakło. Możliwości zgłosze-
nia liberalnego DEBILUM VETO też nie 
mamy, bo choć jesteśmy częściowo suwe-
renem, ale aktualnie chorym. Do tego nie 
posłami. I na co innego chorymi niż tam-
ci. I może to i dobrze. 

25 marca

W mediach znowu o tej antykoncep-
cji „ella One”, czyli o „TABLETCE PO”. 
Słuchać już tego nie można. Tylko pa-
trzeć, jak w ramach konsolidacji opozy-
cji poza tą „TABLETKĄ PO”, pojawi się 
„TABLETKA SLD”, „TABLETKA PSL”, 
„TABLETKA NOWOCZESNA”, „TA-
BLETKA RAZEM” i „TABLETKA KU-
KIZ PIĘTNAŚCIE”, możliwe, że jak za-
wsze piętnaście PO. Rządzącym, uwzględ-
niającym głosy tabletkowych przeciwni-
ków, pozostaje chyba tylko, zgodnie z an-
tyopozycyjną linią rządu, jedyny skutecz-
ny odpór w postaci konkretnej edukacyjnej 
antykoncepcyjnej alternatywy dla kobiet – 
„SZYSZKA PRZED”! I to nie doustnie. 

26 marca

Znowu ten malkontent sąsiad. Wczoraj 
w zadumie obwieścił – „Może lepiej by 
było, gdybyśmy się rozebrali sami, zanim 
nas rozbiorą!”. I powiedział to nie przed 
wejściem pod prysznice, tylko przed ca-
łą salą i nie jako niesamodzielny, leżący, 
obłożnie chory i nie do niesamodzielnych, 
leżących, obłożnie chorych, tylko do nas! 
No, ludzie zaczynają panikować, zwłasz-
cza, gdy znają historię. Ale pomysł może 
być przyszłościowo niezły. Może rzeczy-
wiście lepiej to zrobić własnymi ręcami, 
niż czekać na cudze?... Tylko, jak my się 
sami rozbierzemy, to potem możemy się 
już nie pozbierać. I to długo... Może się 
trzeba jednak zastanowić. 

z pewnymi wyjątkami, ale nie jest wy-
kluczone, że NASI ZATROSKANI 
DOBRODZIEJE I DOBROCZYŃCY, 
oczywiście dla naszego dalszego do-
bra, jeszcze rozszerzą ten zakaz. Tylko 
czekać, jak w niedziele nie będą mogli 
pracować lekarze, aptekarze, ratowni-
cy medyczni, strażacy, policjanci, bo to 
z ustawą zgodne już nie będzie. W in-
nych zawodach, jak ustawodawcy do-
brze poszukają, też się wytłumocze-
nie... wytłumaczenie znajdzie. I wtedy 
wreszcie nastanie OGÓLNE ŚWIĘTO-
WANIE, bo tylko tego nam widocznie 
do pełni narodowego szczęścia braku-
je. Zniknie wreszcie ŚWIĘTO PRACY 
a ogłosi się narodowe ŚWIĘTO PARA-
LIŻU. I to jak zwykle dla dobra wszyst-
kich. I to co tydzień, a nie co rok. 

7 kwietnia

Miałem kolejną punkcję prostaty. Ja-
kiś młody mi to robił. Starszy się przy-
glądał. Nie lubię, ale po czymś takim 
przynajmniej czuję się potrzebny jako 
człowiek i obywatel. W końcu na kimś 
trzeba się uczyć, trzeba szkolić polskie 
medyczne młode kadry, bo jak wyja-
dą za granicę, żeby nie było obciachu. 
Więc nie oponowałem. Cóż, patriotyzm 
może mieć różne oblicza. 

8 kwietnia

Byłem świadkiem rozmowy dyżur-
nej pielęgniarki izby przyjęć z pacjent-
ką, która przyszła ze skierowaniem 
i małym dzieckiem na ręku. Pielęgniar-
ka sprawdziła skierowanie i zapytała 
o personalia męża. Pacjentka na to – 
„Nie mam męża, jestem wdową”. Pie-
lęgniarka ze współczuciem – „Pewnie 
od niedawna?”. Pacjentka – „Od czte-
rech lat”. Pielęgniarka – „To skąd to 
maleństwo?”. Pacjentka – „Przecież to 
mąż umarł, nie ja”. I tu musiałem przy-
znać, że logika w życiu to jednak waż-
na rzecz. I kobietom w tym względzie 
nie zawsze dorównamy. 

12 kwietnia

Jakby trochę polubiłem tę polską co-
dzienną rzeczywistość, bo to ogromne 
psychiczne wsparcie dla chorych, już 
świadomych, że ogólnie wszystkim to, 
co się dzieje też na zdrowie nie wycho-
dzi i człowiek chory nie jest osamotnio-
ny w chorobie. A to ważne wsparcie. 

Nasz szoł powszedni

14 kwietnia

W jednej z gazet przeczytałem, jak mą-
dry, znany publicysta podczas zmieniania 
opon z zimowych na letnie w zaprzyjaź-
nionym zakładzie samochodowym, dys-
kutując o polityce z właścicielem powie-
dział, że w sferach rządzących są tacy, któ-
rzy, gdyby Prezes tak zarządził, to chodzi-
liby na czworakach. Na to właściciel za-
kładu stwierdził – „No, jednostką z napę-
dem na cztery koła dużo łatwiej jest kiero-
wać! Zwłaszcza na takiej drodze, jaką je-
dziemy. I opon nie trzeba by zmieniać. Mó-
zgowych oczywiście!”. No, co fachowiec, 
to fachowiec. 

17 kwietnia

Jak słucham o tych kolejnych rządo-
wych decyzjach, podejmowanych i wpro-
wadzanych bezdyskusyjnie w życie na-
rodu w ramach czystych intencji i z czy-
stym sumieniem, to zaraz mi się przypo-
mina stare, mądre przysłowie – „CZYSTE 
SUMIENIE TO NAJCZĘŚCIEJ EFEKT 
KIEPSKIEJ PAMIĘCI”. Albo z preme-
dytacją wybiórczej. Ale co to zmienia, 
gdy jeszcze trwa dobra zmiana?... Do-
bra, dobra – przeczekamy i to! Ale pa-
miętać na pewno z czystym sumieniem 
długo będziemy! 

Irosław Szymański

28 marca

Oglądamy przymusowo całą salą ten 
wiodący program telewizyjny i wresz-
cie jest pozytywny tego efekt. Wszyscy 
zdecydowaliśmy się podpisać obywa-
telski projekt skierowany do laski mar-
szałkowskiej (sąsiad dodał, że chodzi 
o tę, którą on rzeczywiście stuka), by 
jak najszybciej powstał w Polsce GA-
BINET FIGUR WOSKO... WIOSKO-
WYCH, utrwalający polityczny sposób 
myślenia i polskiej dyplomatycznej za-
ściankowej przebiegłości. Tylko skąd ty-
le wosku wziąć, żeby aż tylu utrwalić? 
Pszczół coraz mniej a wazelina nie bar-
dzo się chyba nadaje. 

1 kwietnia

Prima aprilis. Do tego dnia każdego 
dnia się przyzwyczajajmy. Po co sobie 
każdego dnia szarpać nerwy, kiedy na 
razie nie ma innego wyjścia. Gorzej, jak 
przyjdzie śmigus-dyngus. No, ale to przy-
najmniej będzie usprawiedliwiało kolejny 
wylany na nas kubeł zimnej wody. 

2 kwietnia

To było do przewidzenia. Jednak bę-
dzie ta zdradziwiłłowska reforma służby 
zdrowia. I będzie ta obiecana sieć szpita-
li, ta ogólnie dostępność usług medycz-
nych, te znacznie krótsze kolejki do szpi-
talnych łóżek w odgórnie wyznaczonych 
placówkach leczniczych, niezależnie 
w jakim miejscu Polski się znajdują. Ale 
wtedy trzeba będzie tylko podzwonić, 
popytać i zdążyć dojechać zanim miej-
sce zajmą inni. Oby tylko do zakładów 
pogrzebowych przez to kolejki się nie 
wydłużyły. Ale wtedy też będzie można, 
korzystając z dobrego przykładu, stwo-
rzyć sieć. W końcu usługa, czy posługa 
– jaka to wtedy będzie różnica?! 

3 kwietnia

Dotychczas ODRUCH PAWŁOWA 
znał głównie świat nauki. Teraz już ca-
ły świat (poza nauką) poznaje ODRU-
CHY PAWŁOWICZ. No, przez to przy-
najmniej o nas jest w świecie zdecydo-
wanie głośniej, niż o jakimś Ruskim. 

5 kwietnia

Już niedługo ma wejść w życie za-
kaz handlu i pracy w niedziele. Na razie 

Koleżanki i Koledzy!!!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie

• Termin: 21października 2017 (sobota). 

• Miejsce: hotel Agit, Lublin, 
ul. Wojciechowska 29
(istnieje możliwość rezerwacji noclegu 
w hotelu Agit, kontakt: 721 1003 300, 
recepcja@agit.com.pl; w hotelu Focus, 
al. Kraśnicka 80, kontakt: 81 527 00 44, 
biuro@hotelfocus.pl)

• Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
e-mail: zjazd.am@gmail.com

• Telefonicznie, SMS pod nr tel.: 
508 074 969 Edyta Rybak, 
501 603 678 Tomasz Broda.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwi-
sko (także panieńskie), adres internetowy, 
ew. telefon, nr grupy studenckiej.
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do: 
31 lipca 2017. 
Uwaga! – dalsze informacje będą przeka-
zywane tylko drogą elektroniczną do osób, 
które podały adres mailowy.
Koszt uczestnictwa: PLN 250,- (w przy-
padku rezygnacji po 31.08.2017 nie zwra-
camy wpłat) 
nr konta: 34 2490 0005 0000 4000 5090 
0276 (w tytule przelewu prosimy podać imię 
i nazwisko uczestnika).
Prosimy o przekazanie informacji o spo-
tkaniu i powiadomienie wszystkich znajo-
mych!!! 

Serdecznie zapraszamy 
Komitet Organizacyjny 

Zjazd Absolwentów 
Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 

rocznik 1984-1990/91
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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, nowoczesna 
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun-
ki 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 szczegól-
nym uwzględnieniem tematyki kardiologicz-
nej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w ze-
spole, łatwo przystosowujący się do obowiąz-
ków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. 
Tel. 534 971 771.

• NZOZ „ESKULAP” s.c. w Rejowcu Fabrycznym pil-
nie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Tel. (82) 566 
31 80 lub eskulap.rejowiec@wp.pl

• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Chełmie zatrudni lekarza specjali-
stę chirurgii naczyniowej na stanowisko: kierow-
nika oddziału chirurgii naczyniowej, oraz asy-
stentów w nowo otwieranym oddziale. Oferuje-
my korzystne warunki zatrudnienia. Tel. 82 562 
32 23; 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1; szpital@
szpital.chelm.pl

• Alergolog i alergolog dziecięcy do prywatnego 
gabinetu w Parczewie. Kontakt: ptazbir@gmail.
com, tel. 696 034 570.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów 
w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii, 
neonatologii (praca w oddziałach szpitalnych), 
neurologii (konsultacje w oddziałach szpital-
nych), medycyny rodzinnej lub chorób we-
wnętrznych lub pediatrii (praca w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Borzechowie) i medycyny 
rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pedia-
trii (praca w ośrodkach zdrowia na terenie gminy 
Wojciechów). Atrakcyjne warunki wynagrodze-
nia. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. (81) 
516 29 26; 605 358 585, lub sekretariat.zoz1@po-
wiat.lublin.pl

• Nowo otwarte Centrum Medyczne Librium przy 
Krakowskim Przedmieściu   58 w Lublinie zatrud-
ni do współpracy następujących lekarzy specja-
listów: alergologa, endokrynologa, diabetolo-
ga, reumatologa, gastrologa, hematologa, pul-
monologa, dermatologa. Korzystne rozlicze-
nia fi nansowe. gabinet@cmlibrium.pl Tel. 537 
477 477.

• NZOZ „Św. Michała” w Łukowie zatrudni lekarza 
do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzin-
nej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych 
lub w trakcie specjalizacji). Atrakcyjne warunki 
wynagrodzenia, forma zatrudnienia do uzgod-
nienia. Tel. 664 169 475 lub e-mail: swmichal7@
o2.pl

• Centrum Medyczne Chodźki zatrudni lekarza ro-
dzinnego na godziny. Tel. 602 585 684.

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu 
Lubelskim zatrudni lekarzy o specjalności w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i chirur-
gii ogólnej. Warunki pracy i płacy do uzgodnie-
nia. Tel. 533 326 122. 

• Przychodnia „Bio-Medical” w Lublinie podej-
mie współpracę z lekarzem specjalistą medy-
cyny rodzinnej. Warunki współpracy oraz forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 603 800 501, 
501 386 857.

• Centrum Medyczne Chodźki podejmie współpra-
cę z lekarzami następujących specjalizacji: aler-
gologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, gine-
kologii, neurologii dziecięcej, endokrynologii, 
ortopedii, ortopedii dziecięcej, psychiatrii. Tel. 
604 710 463 praca@cmchodzki.pl 

• SP ZOZdrowotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni spe-
cjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej, ane-
stezjologii, ginekologii-położnictwa, neonato-
logii (praca w oddziałach szpitalnych), neurolo-
gii (konsultacje w oddziałach szpitalnych), me-
dycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub 
pediatrii (praca w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Borzechowie, w pełnym wymiarze). Atrakcyj-
ne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy 
do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, 
albo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: se-
kretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• Alergolog i alergolog dziecięcy do prywatnego 
gabinetu w Parczewie. Kontakt: ptazbir@gmail.
com, tel. 696 034 570.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych 
bądź hematologii do pracy w Oddziale Hema-
tologii lub lekarza chcącego się specjalizować 
w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zain-
teresowanych formie (umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna). 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 pra-
cy w oddziale hematologii lub lekarza chcące-
go się specjalizować w dziedzinie hematologii 
w dogodnej dla zainteresowanych formie (umo-
wa o pracę, umowa cywilnoprawna). Tel. 84 677 
50 21.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na stano-
wisku ordynatora oddziału chorób płuc. Możli-
wość otrzymania mieszkania służbowego w cen-
trum Zamościa. Tel. 84 677 50 21.

• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, ul. 
Kompozytorów Polskich 8 zatrudni lekarzy spe-
cjalistów w dziedzinie neurologii i ginekologii. 
Tel. 81 718 72 07.

• NZOZ w Lublinie poszukuje lekarza rodzinnego 
na zastępstwo. Tel. 516 074 144.

• SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku za-
trudni lekarza ze specjalizacją w zakresie cho-
rób wewnętrznych w oddziale szpitala – na pod-
stawie umowy o pracę bądź w ramach kontrak-
tu (umowy cywilnoprawnej ). Tel. (81) 751 46 64, 
(81) 751 42 15. 

• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza 
do pracy w godzinach dziennych  w izbie przy-
jęć. Forma zatrudnienia i płacy do uzgodnienia. 
Tel. 533 326 122.

• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z leka-
rzem radiologiem i ortodontą. Pacjenci prywat-
ni od wielu lat. Tel. 502 365 615. 

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

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

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatolo-
ga. Oferujemy korzystne warunki płacowe oraz 
bardzo dobre warunki pracy. Tel. 504 073 832.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i  prywatnie.  Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim 
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen-
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 063 325.

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni pilnie stomatologa. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun-
ki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Zatrudnię w gabinecie stomatologicznym w Lu-
blinie  lekarza dentystę (praca w ramach umowy 
z NFZ i komercyjnie). Tel. 503 595 286, e-mail: m_
dent@onet.pl    

• Ortodonta do prywatnego gabinetu stoma-
tologicznego w Parczewie. Pełna baza pacjen-
tów ortodontycznych oczekujących na leczenie 
i w trakcie leczenia. Bardzo dobre warunki. pta-
zbir@gmail.com, tel. 696 034 570.

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

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

• Poszukuję młodego i ambitnego lekarza denty-
sty, najlepiej z kilkuletnim stażem i własną dzia-
łalnością, do pracy w nowoczesnym, dobrze wy-
posażonym prywatnym gabinecie stomatolo-
gicznym w Lublinie. Praca na 4 ręce w zgranym 
zespole. Wszelkie informacje dostępne pod nr 
tel. 501 561 691. Prosimy o przesyłanie CV wraz 
ze zdjęciem na adres e-mail: info@radens.pl

• City-Dent Centrum Stomatologii w Lublinie za-
trudni lekarza stomatologa (mile widziane do-
świadczenie) oraz specjalistę ortodontę lub le-
karza będącego na stażu specjalizacyjnym z or-
todoncji. Tel. 501 030 311.

• Zatrudnię stomatologa. Praca na NFZ i pacjen-
ci prywatni. Warunki do ustalenia. Praca w Łęcz-
nej. Kontakt mailowy fadesc@interia.pl

• NZOZ w Lublinie zatrudni stomatologa z do-
świadczeniem 3–5-letnim. Tel. 81 741 46 17.

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 ro-
dzinnej 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.

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

• Wynajmę gabinet w przychodni stomatologicz-
nej na nowym osiedlu w Łęcznej na działalność 
medyczną lub pokrewną. Kontakt na maila fa-
desc@interia.pl

• Kupię działający NZOZ na terytorium wojewódz-
twa lubelskiego. Tel. 602 585 684.

• 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 stoma-
tologiczny Beskid 2, oraz lampę halogenową. 
Stan dobry. Tapicerka zielona. Zamość, tel. 608 
432 298.

• Wynajmę niedrogo pomieszczenia (ok. 70 mkw.) 
w działającym centrum medycznym w Bełży-
cach na gabinety lekarskie lub pracownię fi zjo-
terapeutyczną wraz z wyposażeniem do masa-
żu, magnoterapii, elektroterapii, laseroterapii, 
lampą Bioptron. Tel. 509 974 468.

• Sprzedam laser Er:Yag Versa Wave Hoya ConBio 
2013 r., cena do uzgodnienia, Tel. 601 360 343.

• Gmina Księżpol, informuje, że posiada do najmu 
pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na 
gabinety lekarskie – rehabilitację. Pomieszcze-
nia położone na parterze budynku komunalne-
go w Majdanie Nowym, gm. Księżpol, pow. bił-
gorajski. Niezależne wejście, parking. Tel. 84 687 
74 19 w godz. urzędowania.

Składki członkowskie w 2017 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane – na 
bieżąco. 

Pożyczki szkoleniowe – 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

Duszpasterstwo Służby Zdrowia 
Archidiecezji Lubelskiej
zaprasza na:
wypoczynek – wycieczkę – pielgrzymkę
„Cypr – śladami św. Pawła”
Termin: 04 – 11 października 2017 r.

W programie: 
- zwiedzanie – Pafos, Kurium, Omodos, Petra Tou Romirou, Nikozja, Bellapais, Kyrenia, 

Salamina, Famagusta, Larnaka.
- wypoczynek – hotel 3*** nad morzem w Limassol z dostępem do morza.
- pielgrzymka – do miejsc związanych z działalnością św. Pawła; codzienna Msza Św.
 
Koszt całościowy: 1780 zł + 400 euro (kalkulacja dla 40 osób)
(bilet lotniczy z bagażem 23 kg, śniadania i obiadokolacje HB, ubezpieczenie, opieka pilota, 
transfery, podatek VAT, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny).
Wylot z Warszawy. 
Zapisy: zaliczka 1000 zł + 100 euro (do wyczerpania miejsc) 
u duszpasterza służby zdrowia Ks. Wojciecha Iwanickiego 
tel.: 663983783

Szczegółowy program na: www.dsz.oil.lublin.pl
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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 

reklam
a






