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Templariusze moralności
– Wolę, by o sztuce przyzwoitego życia pouczali mnie filozofowie, a nie politycy ani apostołowie fałszywych dogmatów. Dylematów etycznych w medycynie ciągle przybywa, co potwierdzają liczne publikacje i sympozja poświęcone etyce lekarskiej.
Jakoś nigdy nie spotkałem tam polityków –
przekonuje Marek Stankiewicz
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Templariusze moralności

Diagnoza wstępna
O zawodzie lekarza i lekarza dentysty można mówić
i pisać bez końca. Szczególnie w kontekście wciąż nowych
wyzwań i obowiązków, wynikających z dość dynamicznie
zmieniającego się systemu i pojawiających się kolejnych
pomysłów na tzw. uzdrawianie ochrony czy też służby
zdrowia. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową naszej
Izby, gdzie w rubryce dotyczącej „nowego prawa” publikowane są na bieżąco akty prawne wprowadzające wciąż
nowe regulacje, a wraz z nimi nowe obowiązki dla personelu medycznego, szczególnie obciążające nas, lekarzy. Na
szczęście, przynajmniej na razie, pory roku następują po
sobie w stałym, niezmienionym przez prawo porządku. Perspektywa zbliżającego się lata wprowadzać powinna każdego w dobry nastrój. Mając to
na uwadze życzę wszystkim udanych wakacji, które pozwolą na pełną regenerację naszych zmęczonych pracą zawodową organizmów, nabrania sił
w celu wyrobienia właściwego dystansu do wciąż zmieniającej się rzeczywistości, na którą nie zawsze możemy mieć wpływ. Będzie przerwa wakacyjna, ale już teraz przekazywane są mi pozytywne odczucia dotyczące
organizowanych w Izbie konkursów poetyckich, plenerów fotograficznych
czy „piątkowych wieczorów”. Czasami do tych piątków należałoby dopisać słowo „artystyczny”, gdyż tak mówią o nich słuchacze prezentowanej
muzyki. Przychodzą nie tylko lekarze, ale zdarzają się osoby spoza środowiska medycznego. Ich opinia jest dla mnie szczególna i z taką zetknąłem
się ostatnio. Usłyszałem, że relacja z pobytu w Kazachstanie była bardzo
dobra i interesująca poprzez dobór zdjęć i relacje pokazujące przede wszystkim obyczaje i kulturę kraju. Zachęcam do zajrzenia na stronę internetową
Izby, do zakładki Komisji Kultury i odwiedzenia nas na tych i na innych
wydarzeniach kulturalnych. Zachęcam też do zainteresowania się działalnością innych komisji. Wydarzeń sportowych, które finansujemy lub dofinansowujemy jest dużo zaczynając od piłki, pływania, strzelectwa, golfa po imprezy rekreacyjne. Ostatni, czerwcowy pic-nic, również dla dzieci, odwiedziło najwięcej osób od kilku lat jego organizacji. Było najwięcej dzieci, a kolejka najbardziej odważnych do zjazdu na linie była chyba
też najdłuższa. Taka frekwencja cieszy i przypominam, że po wakacjach
będzie organizowany jesienny pic-nic, na który zapraszamy jeszcze więcej osób, a jego profil będziemy się starali ukształtować bardziej na odbiór duszy – występy. Wszystkich serdecznie zapraszamy, licząc na jeszcze
większą frekwencję. Możliwości korzystania z propozycji Izby jest wiele, jednak martwi ich niepełne wykorzystywanie w stosunku do możliwości Izby. Na przykład, że spadło zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach organizowanych w delegaturach. Martwi, że nie są wydawane pieniądze w Izbie na potrzeby lekarzy w ilości, jaką mamy możliwość wydać
i jaką założyliśmy na ten cel. Finansujemy np. w 90 proc. zwrot składki
ubezpieczenia obowiązkowego dla lekarzy prowadzących gabinety prywatne lub ubezpieczenia dobrowolnego. Nie wiem, jak wytłumaczyć, że
zbliża się połowa roku, a na ok. 5 tys. zarejestrowanych w Izbie gabinetów prywatnych i prywatnej praktyki zawodowej, wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej złożyły 1264 osoby. Zbyt mało lekarzy korzysta też
ze zwrotu 70 proc. kosztów opłat za zjazdy i konferencje. Piszę o tym, bo
niedawno, gdy powiedziałem do kolegi, że nie musi rozglądać się za firmą,
która sfinansuje mu udział w konferencji, bo Izba niemal w całości zwróci mu pieniądze – był zdziwiony. Pracujemy zawodowo w różnych miejscach, ale też wielu z nas prowadzi działalność społeczną. W mojej Spółdzielni Mieszkaniowej, na każdym posiedzeniu Rady Osiedla (której jestem członkiem) analizowane są zaległości czynszowe. W wielu przypadkach są to sytuacje bardzo trudne. Przed wieloma miesiącami zgłosiłem
potrzebę informacji dotyczących zaległości czynszowych lekarzy. Chcielibyśmy do nich dotrzeć z ofertą pomocy w uregulowaniu ich zaległości
płatniczych. Apeluję do wszystkich, w innych spółdzielniach mieszkaniowych w Lublinie i w województwie o zgłaszanie informacji w tym zakresie, ponieważ mogą one spowodować udzielenie pomocy lekarzom w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Do tego służy specjalny fundusz. Jeszcze
raz życzę przepięknych wakacji i udanych urlopów.
Janusz Spustek
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Politycy nie pozwolą nam się nudzić. W ubiegłym roku powołano do życia Parlamentarny Zespół dla Przywracania Zasad Moralnych w Medycynie. W kaptury współczesnych inkwizytorów przyoblekła się dziarska siódemka rodem
z dobrej zmiany. Na straży cnót lekarskich stanęła czwórka nauczycieli, politolog, chemik i rolnik. Mniejsza o nazwiska.
Przypominam, że kolejny prima aprilis będzie
dopiero niemal za rok. Ale tym razem sprawa wydaje się poważna. Tak samo daleko mi do chichotu z zażenowania, co płaczu i załamania rak. Moralność to po prostu zbiór zasad i norm, które określają, co jest dobre, a co złe. Luminarze narodu polskiego zdają się nie dostrzegać, że normy etyczne w medycynie zdefiniowano grubo przed Chrystusem i światowe gremia lekarskie stale je udoskonalają. W tej sprawie doniosłe zasługi położyli Platon, Arystoteles i Tomasz z Akwinu. Historia nie donosi, aby do tego potrzebny był im jakiś alians polityczny. Każdy z nich mówił co innego, a każdego z nich światowa medycyna cytuje przez wieki.

niektórych lekarzy i pracowników służby
zdrowia oraz zmuszaniu ich do przestrzegania rygoru partyjnego w sprawach moralności. Tymczasem medycyna jest odpowiedzią na rozpoznanie wielkiego zła,
jakim jest choroba. A rozpoznanie tego zła
staje się możliwe dla tych, którzy rozumieją dostępne człowiekowi dobra. Gdyby medycyna odrzuciła to specyficzne dla
niej dobro i przejęła się nagle dogmatami ekonomicznymi i politycznymi, byłaby już odtąd karykaturą.
Bo nie da się jej do końca skodyfikować ani przypisać poszczególnym jej
dziedzinom instrukcji obsługi. Postępowanie oparte ściśle na przepisach i standardach ani chybi prowadzi do dehumanizacji pacjenta. Biurokracja, w czeluściach

Apostołowie fałszywych dogmatów
Co więcej, chrześcijanie, muzułmanie i buddyści oraz wielu agnostyków, liberałów i anarchistów
akceptuje znakomitą większość uniwersalnych zasad etyki lekarskiej. Oczywiście żaden współczesny kodeks medyczny nie zamknie ludziom ust, aby
nie spierali się o początek życia i godne umieranie.
Czy to znaczy, że wszędzie należy całkowicie zakazać lub wszem i wobec umożliwić aborcję, eutanazję i przetaczanie krwi? Mam nadzieję, że dziarska siódemka z Wiejskiej oświeci nas wkrótce, jak
to naprawdę powinno działać na co dzień.
Nie zamierzam się mądrzyć na temat moralności i społecznych systemów normatywnych. Wolę, by o sztuce przyzwoitego życia pouczali mnie
filozofowie, a nie politycy ani apostołowie fałszywych dogmatów. Ziemia kręci się niby tak samo
leniwie, a dylematów etycznych w medycynie ciągle przybywa, co potwierdzają liczne publikacje
i sympozja poświęcone etyce lekarskiej. Jakoś nigdy nie spotkałem tam polityków. Twórcy polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) już w 1991
roku pokazali godną podziwu pokorę. Nie ulegli
szaleństwu szczegółowego kodyfikowania zmieniającej się rzeczywistości, w której funkcjonuje
lekarz, ani utopijnemu dążeniu do rozstrzygnięcia
wszelkich wątpliwości. I to nie z pobudek fałszywej solidarności zawodowej, a wręcz przeciwnie,
w art. 4 wskazali na ostateczne instancje, w zgodzie
z którymi ma pracować lekarz: „Dla wypełniania
swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę
działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem
i współczesną wiedzą medyczną”.

Biurokracja karykaturą medycyny
Wszelka władza bywa bardzo skuteczna w podporządkowaniu sobie sumienia koniunkturalistów,
karierowiczów i oportunistów, w tym również

i głębinach której porusza się współczesny lekarz, sprawia, że jego odpowiedzialność wobec pacjenta słabnie. Z wolna rośnie w nim złudne przekonanie, że skoro narzuca mu się standard, to on nie ponosi pełnej odpowiedzialności za skutki leczenia. Ale to bardzo niebezpieczne myślenie.
Medycyna to nie jest tylko relacja lekarza z pacjentem. Wskazówki społeczne barometrów moralności wychylają się ponad
normę, kiedy widzą jak finansowa mizeria szpitali nie robi żadnego wrażenia na
osobach konstytucyjnie odpowiedzialnych
za ochronę zdrowia: kiedy puchną listy
oczekujących na leczenie i rehabilitację;
kiedy koncerny farmaceutyczne wmawiają nam, że ceny leków rosną, bo badania
naukowe też kosztują. Za tymi osobliwymi

zjawiskami kryją się ludzie, często znani z imienia i nazwiska. Ale to nie o nich
dowiadujecie się z pierwszych stron gazet i telewizyjnych czołówek.
Nie wszystko więc zależy od personelu medycznego, chociaż białe kitle to
ulubiony obiekt do medialnego walenia
jak w bęben. To właśnie im przypisuje się
bez głębszej analizy i zastanowienia większość niedociągnięć, błędów i zaniedbań
oraz brak wrażliwości na potrzeby chorego, czy brak szacunku do niego.

Moralność niejedno ma imię
Jakie dylematy etyczne trapią lekarzy?
Dlaczego pacjenci im nie ufają? Można
by powiedzieć, że lekarze są przemęczeni, czasem niedouczeni, przesiąknięci rutyną, nie przepadają za dociekliwymi pacjentami, męczy ich odpowiadanie na te
same pytania i chyba z czasem się wypalają. Niby skończyli studia, zrobili specjalizację ale mają problem
z nawiązywaniem kontaktów z normalnym zjadaczem chleba. Jeszcze
do tego można dodać frustrację wywołaną brakiem perspektyw zawodowych, awansu, emigracją kolegów do dobrobytu, nie najlepszą atmosferą w pracy. Ale jak głosi mądre porzekadło, wszystko można, czego nie można byle z wolna i ostrożna.
Tylko po co?
A więc moralność niejedno ma imię.
Warto się zastanowić, czy rzeczywiście
wśród personelu medycznego nastąpiła jakaś znieczulica, upadek moralny,
o którym tak chętnie na podstawie pojedynczych przypadków donoszą media? Słowa często ranią dotkliwiej
niż sztylet. Gniew, odwet ani rewanż to nie są narzędzia lekarskiego warsztatu. Brak panowania nad emocjami usprawiedliwia
pacjenta, ale niemal zawsze dyskwalifikuje lekarza. Medyk nie może zapominać,
że ma do czynienia z laikiem, dla którego to, co się dzieje z jego organizmem nie
jest niczym oczywistym. Lekarzowi nie
wolno wypowiedzieć słów, które w normalnych warunkach nie przeszłyby mu
przez gardło. To właśnie lekarz ma cierpliwie czekać, aż potok słów ucichnie
w ustach jego pacjenta. Niestety, nie zawsze tak jest.
Dzisiaj lekarz mierzy się z zupełnie innym pacjentem niż dawniej. Współczesny

pacjent, kiedy odczeka
swoją kolejkę kilku miesięcy czy lat na przyjęcie u specjalisty, już tak
łatwo nie wypuści z rąk
swojego dobrodzieja.
W znakomitej większości jest to pacjent bardziej
świadomy choroby i sposobu jej leczenia, znający dobrze zarówno możliwości współczesnej medycyny, jak i swoje prawa. Dążąc
do wykorzystania wszechwładnej, w jego mniemaniu, współczesnej medycyny,
oczekuje szybkiego powrotu do zdrowia,
a wraz z nim do życia o dobrej jakości.
Własnych zaniedbań zdrowia i powikłań
w leczeniu nie przyjmuje do wiadomości.
Może liczyć na wsparcie coraz prężniejszego kartelu młodych adwokatów, głodnych zawodowego sukcesu w procesach
z lekarzami i szpitalami.

Ten kij ma również
dwa końce
Lekarz, podejmując interwencję medyczną wobec nietrzeźwych czy będących pod wpływem narkotyków pacjentów, stąpa dziś po polu minowym. Polskie prawo bardzo silnie akcentuje zasadę samostanowienia pacjenta. Prawidłowa ocena jego zgody na zabieg medyczny
lub na badanie diagnostyczne jest wciąż
źródłem problemów dla lekarzy. W sytuacjach poważnych, nagłych i pilnych lekarz jeszcze przed wykonaniem zabiegu
medycznego może źle odczytać wolę pacjenta i popełnić poważny błąd, skutkujący dla niego lub zakładu opieki zdrowotnej negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Dziś już nie Hipokratesowskie dobro chorego, ale jego wola bywa najwyższym prawem.
To jest moralny nonsens. Czyżby lekarz musiał czekać aż ćpun czy menel,
zgarnięty przez policyjny patrol, ocknie się z upojenia czy naćpania, aby uzyskać jego zgodę na medyczne czynności.
W końcu chyba trzeba uwierzyć lekarzowi, że kieruje się sumieniem, wiedzą naukową i służy tylko dobru pacjenta. A moralne dylematy w medycynie zostawmy
tym, którzy nie mają o niej zielonego pojęcia. Na razie, poczciwa medycyna to po
prostu bogata ilustracja moralności.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Aktualna lista leków w programie 75+

75plus.mz.gov.pl
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Medycyna personalizowana nie dla każdego
z prof. Pawłem Krawczykiem,
kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry
i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• W to, że nastała era medycyny personalizowanej, nikt już nie wątpi. Ale… no
właśnie, są argumenty za, ale są i przeciw. Mówił Pan o tym razem z prof. Januszem Milanowskim w czasie majowej konferencji, poświęconej leczeniu
raka płuca. Przedstawmy pokrótce o co
chodzi?
– Personalizacja terapii onkologicznych dokonuje się na naszych oczach,
ale niełatwo za tym procesem nadążyć.
Oczywiście główną barierą są środki finansowe. Dostępność do spersonalizowanych terapii jest najwyższa w bogatych krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. To tam toczy się
najwięcej badań klinicznych z nowymi
lekami ukierunkowanymi molekularnie
oraz immunoterapeutykami, skutecznymi
w leczeniu różnych chorób nowotworowych. Działają sieci laboratoriów, w których możliwa jest identyfikacja czynników predykcyjnych (genetycznych i immunologicznych), kwalifikujących do leczenia, a pacjenci mogą podróżować pomiędzy ośrodkami w celu doboru najwłaściwszej metody terapii. W krajach tych
dostępna jest także największa liczba terapii refundowanych ze środków publicznych lub chorzy posiadają odpowiednie
ubezpieczenia pozwalające im na finansowy dostęp do zarejestrowanych terapii. W Polsce z różnych względów taki
szeroki dostęp do leczenia nie jest jeszcze możliwy.
Trzeba także pamiętać, że terapie ukierunkowane molekularnie i immunoterapia
nie są skuteczne u wszystkich chorych
i nie na zawsze. W przypadku chorych na
niedrobnokomórkowego raka płuca, tylko 15 proc. chorych posiada predyspozycje genetyczne, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do nowoczesnego leczenia refundowanego w ramach programów lekowych NFZ. Zazwyczaj po kilkunastu miesiącach leczenia pojawia się
oporność na leki ukierunkowane molekularnie. Na świecie stosowane są kolejne generacje leków, które taką oporność
przełamują, ale także w ograniczonym
zakresie. Możliwość zastosowania leczenia zależy także od heterogenności nowotworu. Chorzy z guzami, w których występują pojedyncze mutacje genetyczne
(tzw. mutacje kierujące) powinni być leczeni terapiami ukierunkowanymi molekularnie, natomiast pacjenci ze zmianami
4

nowotworowymi z olbrzymią liczbą nieprawidłowości genetycznych – immunoterapią. Jednak nawet przy całym postępie metod terapeutycznych istnieje duża
grupa chorych, która nie odniesie korzyści z tego rodzaju leczenia i będzie musiała otrzymywać standardową chemioterapię. Należy także pamiętać, że nowoczesne metody leczenia nie zastąpiły dotąd
chirurgii lub radioterapii, stosowanych
we wczesnych stadiach zaawansowania
choroby nowotworowej.

• W takim razie, kto z chorych może liczyć na indywidualne dobranie terapii?
– Do terapii ukierunkowanych molekularnie kwalifikujemy tylko chorych z predyspozycjami genetycznymi. Pierwszym
etapem w ich diagnostyce jest, obok postawienia rozpoznania choroby i określenia jej zasięgu, także badanie molekularne. W Polsce w przypadku chorych na
gruczołowego raka płuca badaniami genetycznymi należy objąć ponad 7 000 pacjentów, żeby znaleźć grupę 1 000 chorych, u których można zastosować leczenie (chorych na wszystkie typy nowotworów wymagających diagnostyki genetycznej jest ponad 20 000 rocznie). W naszej
klinice zarówno leczenie ukierunkowane
molekularnie, jak i diagnostyka chorych
na raka płuca jest możliwa w dość szerokim zakresie. Niestety, nieprzygotowane
zmiany w sposobie refundacji diagnostyki genetycznej mogą w znaczący sposób
ograniczyć dostęp chorych do badań, a co
za tym idzie do nowoczesnego leczenia.
Jeszcze większe ograniczenia występują
MEDICUS 6–7/2017

w przypadku kwalifikacji chorych do immunoterapii. W Polsce nie ma dotąd refundacji żadnego leku immunokompetentnego, dlatego diagnostyka czynników
predykcyjnych do immunoterapii wykonywana jest tylko w wybranych przypadkach (np. umożliwienie pacjentowi udziału w badaniu klinicznym)
• Czy koszt takiego postępowania (dobieranie leku do konkretnego chorego)
nasz system jest w stanie udźwignąć? Bo
cena takich terapii to chyba najsilniejszy hamulcowy?
– Diagnostyka genetyczna czy immunologiczna nie jest droga, jeśli porównamy jej koszty z ceną leków. Jednak w wielu wskazaniach diagnostyki nie wykonuje
się z uwagi na brak refundacji nowoczesnych leków. Leki zarejestrowane w Unii
Europejskiej, ale nierefundowane w Polsce są w zasadzie niedostępne dla polskich
chorych. Koszt takiej terapii waha się od 5
do 20 tys. zł miesięcznie, a leczenie może
trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Dlatego wiele leków czeka na decyzję refundacyjną Ministerstwa Zdrowia,
jednak biorąc pod uwagę koszty takich
terapii nie możemy być pewni, czy polscy chorzy otrzymają dostęp do nowych
leków (nadzieją na przedłużenie życia
jest dla nich udział w badaniach klinicznych). Dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca refundowane są cztery leki ukierunkowane molekularnie, jednak aż 7 preparatów czeka na refundację,
a proces refundacyjny zajmuje często wiele miesięcy. W tym czasie niemieccy czy
skandynawscy pacjenci mają dostęp do
większości leków.
• Chyba to, co najważniejsze – jak bardzo różnią się efekty zastosowania terapii spersonalizowanej od tej stosowanej
standardowo?
– Jak powiedziałem na wstępie, nowoczesne terapie, podobnie jak chemioterapia nadal nie doprowadzają do wyleczenia chorych na zaawansowane nowotwory. Jednak w odróżnieniu od chemioterapii, terapia spersonalizowana wydłuża
czas wolny od objawów choroby, podnosi jakość życia pacjentów (często umożliwia im powrót do pracy i pełnej wydolności fizycznej), ma zazwyczaj niewielkie działania niepożądane i, co najważniejsze, wydłuża czas życia chorych.
Chorzy na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca leczeni chemioterapią mieli zazwyczaj przed sobą kilka
miesięcy życia. W dobie terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii, pacjenci leczeni w sposób spersonalizowany mogą cieszyć się dość dobrym
zdrowiem nawet przez kilka lat.

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie w maju obchodził jubileusz swego 20-lecia. Szpital jest wielkim
i jedynym spadkobiercą tradycji lecznictwa pediatrycznego na terenie województwa lubelskiego, gdzie przed stu
sześciu laty powstał pierwszy szpital,
który zajmował się diagnostyką i leczeniem chorób dzieci. Jego fundatorami
byli lubelscy przemysłowcy, bracia August i Julian Vetterowie. Aż do1997 r.
siedziba szpitala znajdowała się przy
ul. Staszica 11. Na przestrzeni tego czasu szpital wychował całe rzesze wybitnych pediatrów i uczonych w zakresie
chorób wieku rozwojowego.
Po wielu latach starań prof. Antoniego Gębali i po 11 latach budowy minister
zdrowia otworzył 8 marca 1991 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie. Obecnie szpital ma 411 łóżek, zgromadzonych
w 19 klinikach i oddziałach, rocznie leczy się w nim 31 tys. małych pacjentów.
W 23 poradniach polikliniki udziela się
ponad 75 tys. porad, a w bloku operacyjnym wykonywanych jest ok. 6 tys. zabiegów. W latach 2011-2015 w szpitalu
udzielono świadczeń zdrowotnych pacjentom z 49 krajów.
W przedmowie do okolicznościowego
albumu, rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Andrzej Drop napisał m.
in.: „Uniwersytecki Szpital Dziecięcy to
największa lecznica pediatryczna w makroregionie, jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Kierowany sprawnie przez dyrektora dr. n.
med. Jerzego Szareckiego i kompetentny

zespół kadry zarządzającej, należy do ścisłej czołówki najlepszych jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Szpital jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, kilku o randze międzynarodowej, legitymuje się wszelkimi możliwymi certyfikatami”. Władze regionu lubelskiego doceniły

wysoką rangę społeczną Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, przyznając mu
w 2017 r. zaszczytny tytuł Ambasadora
Województwa Lubelskiego.
Uroczystą galę jubileuszową w dniu
26 maja 2017 r. otworzył występ powitalny małych pacjentów, którzy w szpitalu nie tylko są leczeni, ale także uczą się
w Zespole Szkół Przyszpitalnych. W czasie gali pracownicy i współpracownicy
USD otrzymali łącznie 94 medale, odznaczenia i dyplomy przyznane przez prezydenta RP (18 medali za długoletnią pracę
– wręczał wojewoda Przemysław Czarnek), marszałka województwa – Sławomira Sosnowskiego, prezydenta Lublina
– dr. Krzysztofa Żuka, rektora Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. Andrzeja
Dropa. Wśród odznaczonych nie zabrakło przedstawicieli aktualnych władz samorządu lekarskiego: prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, w latach 1998-2009 kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, obecnie członek Prezydium ORL, otrzymała Medal 700-lecia
Miasta Lublina i dr Leszek Buk – zastępca
przewodniczącego Rady Społecznej USD
obecnej kadencji, wiceprezes Lubelskiej
Izby Lekarskiej.
Jerzy Jakubowicz

Sprzedam

lokal użytkowy w Lublinie
ul. Mickiewicza 28, o pow. 210 m2
w którym przez ostatnich 16 lat prowadzona
była przychodnia POZ i apteka

tel. 513 030 001
Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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Okrągły stół stomatologów

Z obrad ORL – maj 2017 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 10 maja 2017 r. przewodniczył Janusz Spustek, prezes LIL.
Delegatura Biała Podlaska – przeprowadzono kurs szkoleniowy, dotyczący dokumentacji medycznej, wzięło
w nim udział 32 lekarzy. Alina Bałut, lekarka z Białej Podlaskiej, obchodziła 90.
rocznicę urodzin i z tej okazji otrzymała
dyplom gratulacyjny, kwiaty i upominek
rzeczowy. Członkowie delegatury uczestniczyli w obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Delegatura Chełm – w kwietniu odbył
się kurs szkoleniowy „Odpowiedzialność
cywilna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej”, w którym uczestniczyło 31 osób.
Przedstawiciel samorządu uczestniczył
w konkursie na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ w Krasnymstawie. Konkurs wygrał Marek Wójtowicz. W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się
zebranie w sprawie zbliżających się wyborów do samorządu lekarskiego.
Delegatura Lublin – wyrażono zgodę na sfinansowanie tablicy upamiętniającej dr. Leszczyńskiego, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego. Prezydium ORL podjęło uchwałę
podtrzymującą i uzasadniającą prawo do
odzyskania zaległości z opłacanych składek. Przyznano dofinansowanie do rajdu
rowerowego w Suścu. Z okazji święta 3
maja na uroczystościach w Lublinie ORL
reprezentowali Maria Dura i Janusz Spustek. Na Okręgowym Zjeździe Izb Aptekarskich LIL reprezentował jej wiceprezes Leszek Buk.
Informacje z działalności komisji ORL
przekazali ich przewodniczący.
Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniach 22–24 kwietnia 2017 r. odbyły
się w Dębicy XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. Drużyna reprezentująca Lubelską Izbę Lekarską zdobyła pierwsze miejsce w punktacji zespołowej.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów –
w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
NRL. W dniu 12 kwietnia 2017 r. zorganizowano Wielkanocne Spotkanie Lekarzy Seniorów. Na spotkaniach przekazano seniorom informacje o wyborach do
samorządu lekarskiego.
Komisja Stomatologiczna – lekarze
stomatolodzy mają obecnie trudny okres

kontraktowania świadczeń. Brakuje chętnych na pomoc doraźną, bo proponowane stawki są bardzo niskie.
Komisja Kultury – odbyło się spotkanie w Klubie Globtrotera, w czasie
którego Dariusz Hankiewicz i Krzysztof
Sak podzielili się wrażeniami i zdjęciami z podróży do Kazachstanu. W Klubie
Lekarza do 9 czerwca prezentowana była wystawa fotografii pt. „Powidoki” Jerzego Bednarskiego.
Komisja ds. Konkursów – delegowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji konkursowych na: naczelną pielęgniarkę w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, naczelną pielęgniarkę SP PSK nr 4 w Lublinie, zastępcę
dyrektora ds. lecznictwa w Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, zastępcę
dyrektora ds. medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na kierownika
SP ZOZ w Niemcach.

Komisja Kształcenia Medycznego –
rozpatrywane są wnioski o zwrot dofinansowania udziału w konferencjach towarzystw naukowych. Prowadzona jest strona internetowa, na której są zamieszczane bieżące informacje oraz relacje z kursów szkoleniowych.
Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady zgłaszania się do LEK, LDEK i PES oraz składania tego egzaminu. Zgłoszenie będzie
następowało wyłącznie za pomocą tzw.
systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK). W celu

Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady w II połowie 2017 r. są następujące:
29/30 września, 8 listopada, 6 grudnia.
W październiku posiedzenie Rady się nie odbędzie.
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zgłoszenia konieczne będzie założenie
konta w tym systemie. Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej. Następnie
konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do
posiadania konta. Będzie można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska organizowała w tej sprawie szkolenie dla pracowników w dniu 13 maja
2017 r. Komisja organizuje od 15 maja
kolejne szkolenia dla lekarzy stażystów
z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego.
Komisja Wykonywania Zawodu –
wydano 4 zaświadczenia związane z procedurą uznania kwalifikacji zawodowych
w krajach UE. Pozostałe prace komisji są
wykonywane na bieżąco.
Komisja Socjalno-Bytowa – wszystkie zgłaszane sprawy rozpatrywane są na
bieżąco.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła dwie
uchwały:
1) zatwierdzono zmiany w regulaminie
Komisji Socjalno-Bytowej ORL, które m. in. przewidują, że pożyczki będą udzielane w dwóch wariantach: wariant I – 4500 zł, spłata pożyczki w 18
miesięcznych ratach w wysokości 250
zł plus opłata manipulacyjna 5 zł, wariant II – 6000 zł, spłata pożyczki w 16
miesięcznych ratach w wysokości 375
zł plus opłata manipulacyjna 5 zł,
2) ustalono terminy posiedzeń Okręgowej
Rady Lekarskiej w II połowie 2017 r.:
29 września, 8 listopada, 6 grudnia.
Okręgowa Rada Lekarska przeanalizowała propozycje zakupu lokalu dla LIL
i nie zaakceptowała żadnej z nich, zalecając, aby nadal prowadzić starania o uzyskanie prawa własności dla obecnej siedziby przy ul. Chmielnej 4.
(jj)

z prof. Teresą Bachanek,
prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji
Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”, konsultantem
wojewódzkim ds. stomatologii zachowawczej i endodoncji,
rozmawia Anna Augustowska
• Tegoroczna Konferencja Okrągłego
Stołu była wyjątkowa, bo odbyła się nie
jak do tej pory w Nałęczowie ale w stolicy. Dlaczego?
– To prawda – XIX Konferencja Okrągłego Stołu w tym roku obyła się w Warszawie. Rok akademicki 2016/2017 był
wyjątkowy dlatego, że Oddział Stomatologii wizytowała Polska Komisja Akredytacyjna i dlatego cała
uwaga poświęcona była tej ważnej sprawie. Podczas wizytacji
oceniana jest jakość kształcenia
i potwierdzane są uprawnienia do
dalszego kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Takiej okresowej ocenie podlegają
wszystkie uniwersytety medyczne. W przyszłym roku konferencja odbędzie się zgodnie z tradycją w Nałęczowie, a organizatorem będzie Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.
• Co było głównymi tematami
konferencji?
– Tematy konferencji dotyczyły kształcenia przeddyplomowego studentów na kierunku lekarsko-dentystycznym i obejmowały m.in.: zmiany poziomu kształcenia z praktycznego
na ogólnoakademicki, które zainteresują
studentów i przygotują absolwentów do
pracy naukowej; wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej wobec wydziałów/
oddziałów stomatologii; problem odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty
– aspekty prawno-ubezpieczeniowe; gerostomatologię – kształcenie przeddyplomowe studentów. Nauczanie w zakresie
dostosowanym do warunków demograficznych kraju.
• Jakie jest Państwa stanowisko
w sprawie zmniejszenia limitu przyjęć
na stomatologię?
– Dyskutowaliśmy o problemie zmniejszenia liczby osób przyjmowanych na kierunek lekarsko-dentystyczny, który może odbyć się na zasadzie zachowania limitu miejsc dla studentów stacjonarnych
i niestacjonarnych wyznaczonego przez
Ministerstwo Zdrowia. Limity miejsc
dla studentów niestacjonarnych nie we
wszystkich uczelniach są zachowane,
ale to już sprawa Ministerstwa Zdrowia.

Statystycznie liczba lekarzy dentystów
jest wysoka, ale stomatologiczne potrzeby lecznicze są również duże i potwierdzają je wysokie – niekorzystne – wskaźniki próchnicy we wszystkich grupach
wiekowych.
Na zakończenie obrad zdecydowano
podjąć stosowne działania zmierzające

do zmiany rozporządzenia MNiSW, aby
jednoznacznie określić profil kształcenia
na kierunku lekarsko-dentystycznym jako ogólnoakademicki. Chcemy też powołać zespoły, które będą na bieżąco oceniać
i weryfikować algorytm postępowania klinicznego, aby były one zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wynikami badań naukowych EBM/EBD (stworzenie algorytmów postępowania klinicznego i ich uaktualnianie). Poparliśmy inicjatywę utworzenia ośrodka, który będzie dysponował
środkami przeznaczonymi na rozwój nauk
medycznych i pozwoli na dofinansowanie również badań naukowych w dziedzinie stomatologii. Uznaliśmy też, że brak
jednego aktu prawnego, który określałby
ramy prawne działania studentów w czasie realizacji klinicznego nauczania praktycznego (również w ramach praktyk wakacyjnych), wymaga podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do kompleksowego uregulowania problemu.
• A co z kształceniem podyplomowym?
– Za najważniejsze uznano następujące zadania: przeprowadzenie analizy
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potrzeb leczniczych społeczeństwa w zakresie zdrowia jamy ustnej w celu obliczenia normy lekarzy dentystów, jaka powinna przypadać na określoną populację
mieszkańców. W nawiązaniu do takiego
opracowania winna być określona liczba kandydatów przyjmowanych na studia lekarsko-stomatologiczne; określenie potrzeb leczenia w każdej dziedzinie stomatologii, aby ustalić minimalną
liczbę osób, które należy szkolić w ramach poszczególnych specjalizacji; podjęcie działań w celu zwiększenia liczby
miejsc i jednostek akredytowanych do
prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii; konieczność wprowadzenia wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji
a w związku z brakiem umieszczenia chirurgii szczękowo-twarzowej
w ustawie o sieci szpitali, jako definiującej jakikolwiek poziom zabezpieczenia zdrowotnego należy zabezpieczyć odgórnie finansowanie ośrodków akredytowanych
do szkolenia w dziedzinie chirurgii
szczękowo-twarzowej, zwłaszcza
tych, które prowadzą to szkolenie
poza ośrodkami uniwersyteckimi.
Uznaliśmy też, że powinna istnieć
możliwość wprowadzenia specjalizacji, finansowanych ze środków
niepublicznych.
Wnioski poddano głosowaniu,
a po zakończeniu konferencji przekazano do Departamentu Kształcenia Ministerstwa Zdrowia. Problem
powołania przy Ministerstwie Zdrowia
naczelnego lekarza dentysty nie był dyskutowany podczas konferencji. Jest to
sprawa przyszłości.

Terminy spotkań
naukowo-szkoleniowych
Oddziału Lubelskiego
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
Spotkania organizowane są
w hotelu EUROPA,
Krakowskie Przedmieście 29, Lublin,
o godzinie 10.30
Program spotkań dostępny jest na
stronach internetowych:

http://pts-lublin.c0.pl/
https://pl-pl.facebook.com/PTSLublin/
4.09.2017 (poniedziałek)
9.10.2017 (poniedziałek)
6.11.2017 (poniedziałek)
4.12.2017 (poniedziałek)
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Obwieszczenie/informacja Okręgowej Komisji Wyborczej
o wyznaczeniu kolejnego terminu
zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy
Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym,
w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
– Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wyznacza kolejny

termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII
kadencji do dnia 17 lipca 2017 r.
Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Komisja Wyborcza”,
a także publikujemy go na stronie obok.
Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby

Okregowa Komisja Wyborcza w
Lubelskiej
Izby Lekarskiej w Lublinie
Okrgowa
.........................

KARTA ZGOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA
NA OKRGOWY ZJAZD LEKARZY

Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin
przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lipca
2017 r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

imi kandydata

Przypominam, że zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka
swojego rejonu wyborczego, przy czym
zgodnie z obecną ordynacją wyborczą
można zgłosić również samego siebie.
Przewodnicząca OKW
Maria Dura

nazwisko kandydata



LEKARZ



LEKARZ DENTYSTA

nr prawa wykonywania zawodu

Kandydat na delegata na okrgowy zjazd lekarzy kadencji …………..…
w rejonie wyborczym nr ……… nazwa …………………….…………………………………
Wyraam zgod na kandydowanie na delegata na okrgowy zjazd lekarzy kadencji ………..…
w rejonie wyborczym nr ..… nazwa ………………………………………………….…………
oraz wyraam zgod na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przez Okrgow Komisj Wyborcz,
w zakresie i na zasadach okrelonych w regulaminie wyborów
..................................................
podpis
Owiadczam, e nie jestem karany oraz e nie istniej okolicznoci, które w myl obowizujcego Kodeksu Etyki Lekarskiej
i innych przepisów stanowi przeszkod w penieniu mandatu delegata.
..................................................
podpis

* wypeni równie w przypadku osobistego zgaszania swojej kandydatury
Zgaszajcy*:
imi

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie – VII kadencja

nazwisko
 LEKARZ

Dokumentacja medyczna po śmierci lekarza
W przypadku śmierci lekarza albo lekarza dentysty wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada właściwa
okręgowa izba lekarska.

nr prawa wykonywania zawodu

czonek rejonu wyborczego nr ……, nazwa …………………………….

Nowe zadania i obowiązki izb lekarskich w powyższym zakresie weszły w życie 11 maja br. w związku z ustawą z dnia
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2017 r. poz. 836).
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 LEKARZ DENTYSTA

Symulowali, ratowali… i wygrywali!
Atak terrorystyczny, postrzelony mężczyzna, krzyki, uzbrojeni funkcjonariusze wynoszą rannego kolegę z linii strzału… Tak wyglądał początek zawodów
z pomocy medycznej, które już po raz piąty odbyły się
w ramach Konferencji Symulacji i Edukacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ.
Konferencja odbyła się w dniach 12-13 maja 2017
roku na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
– W zawodach uczestniczyły cztery drużyny młodych lekarzy i studentów Wydziału Lekarskiego lubelskiego UM a także ratownictwa medycznego. Gościnnie wystąpiły też drużyny z Belgii i z Ukrainy –
wyjaśnia jeden z organizatorów zawodów Grzegorz
Witkowski, trener z lubelskiego Centrum Symulacji
Medycznej.
Uczestnicy zawodów mieli do rozwiązania scenariusze przygotowane przez pracowników Centrum Symulacji Medycznej. Ten najbardziej spektakularny – rodem z filmu sensacyjnego – wymyślili i przygotowali
ratownicy medyczni Wojciech Dzikowski i Grzegorz
Witkowski z CSM. – Zajmujemy się medycyną pola
walki, stąd pomysł na taki właśnie sprawdzian umiejętności medycznych.
Praca w tak silnym stresie, kiedy słychać strzały,
krzyki a ranny jest na granicy życia, to doskonała sytuacja, kiedy można zmierzyć się z własnymi możliwościami, wiedzą, refleksem i umiejętnością opanowania
nerwów – tłumaczyli uczestnicy, podkreślając wartość
takich zawodów. Drużyny miały poza tym do rozwiązania scenariusz internistyczny a dwie najlepsze – te
które walczyły o palmę pierwszeństwa – na finał starły
się ze scenariuszem na temat chorób zakaźnych.
Misją Centrum Symulacji Medycznej, które działa na lubelskiej uczelni, jest podniesienie kwalifikacji medycznych z wykorzystaniem szkoleń symulacyjnych. Studenci i lekarze mogą tu szkolić się i doskonalić swe umiejętności wykonując realistyczne ćwiczenia przy użyciu zaawansowanego sprzętu,
który pozwala wyeliminować błędy na etapie uczenia się i uzyskać korzyści dla skutecznej opieki i leczenia w przyszłości.
Anna Augustowska

z prof. Ingrid Różyło-Kalinowską,
prezydentem elektem EADMFR,
p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii
Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Pod koniec kwietnia 2017 r. odbył
się w Kaohsiung (Tajwan) 21. Międzynarodowy Kongres Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, organizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Radiologii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej (IADMFR). Jakie były główne tematy kongresu?
– Głównymi tematami zjazdu były:
tomografia stożkowa (CBCT), postępy
w radiografii cyfrowej, obrazowanie MR,
diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych, jak również zagadnienia związane z szacowaniem dawki efektywnej dla pacjentów i personelu, pochodzącej ze stomatologicznych badań rentgenowskich. Ja wygłosiłam wykład plenarny, poświęcony roli tomografii stożkowej w ortodoncji pt. „CBCT in orthodontics – not only impacted canines!” („Tomografia stożkowa CBCT w ortodoncji
– nie tylko zatrzymane kły!”). Brałam
też udział w licznych zebraniach Zarządu IADMFR, którego jestem członkiem,
jako dyrektor regionalny na Europę, a zarazem członek Komitetu Nominacyjnego, którego zadaniem jest opiniowanie
kandydatur miejsc organizacji kolejnych
zjazdów towarzystwa, jak też godności
honorowych towarzystwa.

Lublin mistrzem Polski!
– W tegorocznej edycji ogólnopolskich zawodów w symulacji medycznej Simchallenge
2017 w Katowicach I miejsce zajęli reprezentanci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Łukasz Świerszcz, Mirosław Sławiński, Małgorzata Drwal, Katarzyna Gałaszkiewicz, Bartłomiej
Cieślik ). Zespół przygotowany został przez mgr.
Grzegorza Witkowskiego i zespół Centrum Symulacji Medycznej – informuje szef centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie Kamil Torres.
To już trzeci raz, jak lublinianie zdobyli tytuł
mistrza Polski. W czerwcu reprezentowali nasz
kraj na zawodach ogólnoświatowych, które odbywały się w Paryżu.
aa
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Pierwsza Polka prezydentem
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• W czasie tego kongresu została
Pani wybrana na prezydenta elekta
EADMFR.
– Na posiedzeniu Zarządu Głównego
Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
(EADMFR) zostałam jednogłośnie wybrana na prezydenta elekta tej akademii.
To wielkie wyróżnienie dla mnie, ale także dla lubelskiej medycyny i stomatologii,
a nawet krajowej, ponieważ nikt z Polski
nie pełnił jeszcze tak wysokiego stanowiska w zarządzie europejskiego towarzystwa radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.
• Główne zadania statutowe tego stowarzyszenia.
– Przede wszystkim promowanie
i udoskonalanie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w praktyce klinicznej, w zakresie edukacji,
jak też w zakresie badań naukowych
w Europie. Stanowi ono forum dyskusji,
wymiany doświadczeń i doskonalenia

zawodowego jej członków. Jedną z form
aktywności EADMFR jest organizacja
tzw. Junior Meetings, czyli kameralnych
spotkań młodych naukowców i rezydentów, związanych z radiologią stomatologiczną i szczękowo-twarzową. W trakcie
tych spotkań uczestnicy nie tylko słuchają wykładów, biorą udział w warsztatach
(np. ultrasonografii czy diagnostyki aktu
połykania), ale także opracowują w grupach projekt z zakresu Evidence Based
Radiology (radiologii opartej na dowodach naukowych). Takie spotkanie miałam przyjemność zorganizować w ubiegłym roku w Lublinie.
• Jakie zadania będzie Pani chciała
zrealizować w czasie tej kadencji?
– Przede mną wiele zadań. W 2012 r.
EADMFR opublikowało dokument pt.
„Ochrona radiologiczna: Tomografia
stożkowa w radiologii stomatologicznej
i szczękowo-twarzowej. Wytyczne oparte na dowodach”, który został przyjęty
jako formalne stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie tomografii stożkowej i jest wpisany pod nr 172 w dziale
ochrony radiologicznej. Po kilku latach
istnieje pilna potrzeba dokonania poprawek w tym dokumencie, związanych
z szybkim tempem rozwoju technologii
w tomografii stożkowej, jak też lawinowo rosnącą liczbą instalacji tomografów
tego typu, głównie w gabinetach stomatologicznych. Stąd kolejnym celem, który sobie stawiam, jest zebranie informacji na temat liczby takich tomografów
w poszczególnych krajach Europy, liczby badań wykonywanych przy ich użyciu
oraz możliwości ich opisywania. O dziwo, tylko w kilku krajach europejskich
znana jest dokładna liczba takich urządzeń, a np. w Szwecji także liczba wykonywanych badań, ponieważ wszystkie
są refundowane przez państwo, a tym samym rejestrowane. W Polsce Główny Inspektorat Sanitarny Kraju do zeszłego roku nie odróżniał w zgłoszeniach rejestracyjnych aparatów rentgenowskich tomografu stożkowego od pantomografu, stąd
brak tzw. twardych danych dla naszego
kraju. Bolączką jest też kwestia braku
specjalizacji, bądź co najmniej umiejętności dodatkowej w zakresie radiologii
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej
oraz regulacji prawnych precyzujących,
MEDICUS 6–7/2017

Od lewej: prof. Eva Levring-Jåghagen,
urzędujący prezydent EADMFR,
prof. Ingrid Różyło-Kalinowska,
prezydent elekt EADMFR,
prof. Kaan Orhan,
ustępujący prezydent EADMFR

kto może opisywać stomatologiczne badania radiologiczne. Nadal obowiązuje
bowiem rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dn. 18.02.2011 r. (z późniejszymi zmianami), które mówi, że
„rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane
przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej”. W związku z rosnącą liczbą takich badań, jak też procedur refundowanych przez NFZ jako „zdjęcie pantomograficzne z opisem”, konieczne jest uregulowanie kwestii uprawnień do ich opisywania. Na pewno nie będą tego robili
tylko lekarze radiolodzy, ponieważ statystycznie aktualnie przypada mniej więcej
jeden lekarz radiolog na jeden aparat pantomograficzny w naszym kraju, a wiemy,
że radiolodzy lekarscy przede wszystkim
zajmują się opisywaniem badań w szpitalach i przychodniach lekarskich. Osób
takich jak ja, które chciały się poświęcić
radiologii stomatologicznej będąc radiologiem, jest w Polsce garstka.
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Co to jest JPK
To skrót nazwy Jednolity Plik Kontrolny i jest
to w rzeczy samej plik
o pewnej strukturze logicznej, ujednoliconej dla
wszystkich podmiotów
gospodarczych. Powstał
jako pomysł na wykorzystanie cyfryzacji w postępowaniach kontrolnych
prowadzonych przez urzędy skarbowe. W zasadzie nie jest to jeden
plik, ale kilka różnych plików, o strukturach dostosowanych do zakresu informacji, jakie mają w nich być zawarte. Jest
ich siedem, z czego jeden jest plikiem,
który musi być obowiązkowo przekazywany przez przedsiębiorców co miesiąc i jest to tzw. JPK VAT. Jak widać, na
szczęście dla zdecydowanej większości
lekarzy i podmiotów medycznych, jest
to plik, który obowiązuje czynnych podatników podatku VAT, popularnie zwanych vatowcami. Oprócz tego pliku są
trzy dotyczące księgowości i w zależności od tego, czy jesteś na pełnych księgach
handlowych, czy jesteś na ryczałcie, czy
prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów, obowiązywać cię będzie jeden z tych plików. Pozostałe trzy
pliki to JPK – magazyn, który może dotyczyć bardzo wąskiej grupy podmiotów
medycznych (np. sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym), o ile mają one obowiązek prowadzenia tzw. gospodarki magazynowej, oraz obowiązkowe dla wszystkich JPK – ewidencja sprzedaży i JPK –
wyciągi bankowe.

Od kiedy JPK dla lekarzy
przedsiębiorców
Zasadniczo JPK obowiązuje już od 1
lipca 2016 r., ale dotyczy tylko dużych
podmiotów gospodarczych. Dla pozostałych stanie się on rzeczywistością od 1 lica 2018 roku. Czysto teoretycznie może
ci się wydawać, że to bardzo dużo czasu.
Jednak w moim odczuciu na JPK należy się przygotować. Zaznaczę tu jeszcze,
że termin 1 lipca 2018 r. dotyczy wszystkich plików z wyjątkiem JPK VAT. Dla
tego pliku przewidziano inny tryb wejścia w życie. Ponieważ jednak temat ten
nie dotyka lekarzy przedsiębiorców, pominę go w tym artykule.

Które pliki dla lekarzy

Tak więc to właśnie JPK_PKPIR będzie
dla nich plikiem obowiązkowym.
Drugi plik, który może dotyczyć lekarzy to JPK_EWP, czyli ewidencja przychodów i trzeci, choć dziś, po wycofaniu się Ministerstwa Finansów ze złych
długów w podatku dochodowym, raczej
nie będzie obowiązywał przedsiębiorców
nievatowców, to JPK_WB, czyli wyciągi bankowe. Obecnie trudno ostatecznie
stwierdzić, czy JPK_EWP i JPK_WB będą obowiązkowe dla lekarzy, ponieważ
wszystkie siły i środki ministerstwo skupiło na analizie napływających co miesiąc
od obecnie już dość dużej liczby przedsiębiorców plików JPK_VAT. Dlatego na
wyjaśnienie tych kwestii pewnie przyjdzie
nam jeszcze trochę poczekać.

Kiedy trzeba przekazać
pierwsze pliki JPK do fiskusa
Wszystkie pliki z wyjątkiem JPK_VAT,
który jest przekazywany obligatoryjnie co
miesiąc, są plikami na żądanie, to znaczy,
że przekazywane będą do fiskusa dopiero
na jego wyraźnie pisemne wezwanie.

Jakie znaczenie
praktyczne ma JPK
Przede wszystkim ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego, zwłaszcza
w zakresie podatku VAT. Po drugie ma
usprawnić kontrole. Do tej pory kontrole
przeprowadzane u podatników wyglądają tak, że urzędnicy, przychodzą fizycznie do firmy, lub do biura rachunkowego,
biorą segregatory z dokumentami, wydruki z ksiąg i, papier po papierze sprawdzają przychody i wydatki, sprawdzając, czy
podatnik mógł czy nie mógł ująć jakiegoś
zakupu w koszty. Czy wykazane przychody są wszystkimi osiągniętymi przychodami, czy też podatnikowi się coś omsknęło i nie wykazał pełnej kwoty zarobionych pieniędzy.
Jak można sobie łatwo wyobrazić, taki tryb kontroli jest czasochłonny, a więc
kosztowny. Ponadto instytucje takie jak
urząd skarbowy czy ZUS nie mogą przyjść
już w dzisiejszych czasach do przedsiębiorcy i siedzieć tam dopóki nie skończą.
Przepisy narzucają obecnie limity dni kontroli, jakie mają do wykorzystania w danym roku te instytucje i tylko w rzadkich,
uzasadnionych przypadkach, limity te mogą być przekroczone.
JPK zmienia całkowicie obraz przyszłych kontroli. Urzędnicy nie będą musieli

Z mojego doświadczenia wynika, że
lekarze przedsiębiorcy prowadzą swoją ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
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już iść do podatnika i przesiadywać u niego całymi dniami w poszukiwaniu błędów
i wypaczeń. Po prostu zażądają danych
księgowych w elektronicznej postaci jednolitego pliku kontrolnego i, wykorzystując do tego narzędzia wewnętrzne, przeanalizują księgi podatnika, skupią się tylko na tych operacjach, które z ich punktu
widzenia wydadzą się im interesujące.

Czy księgi mogą być
analizowane wstecz
Tak. Jeśli chodzi o pliki na żądanie, to
tak, mogą, ponieważ program księgowy
raz dostosowany do możliwości generowania JPK, będzie mógł te pliki generować dla wszystkich danych historycznych
dostępnych w tym programie.
Pytanie więc brzmi – jak bardzo wstecz
fiskus może się cofnąć. Odpowiedzią na
nie jest ogólny termin na przedawnienie
zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym. Termin ten to 5 lat, z tym że liczy się on od końca roku, w którym mieliśmy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Dla przykładu – PIT za 2016 r. składamy w roku 2017, tak więc od końca 2017
roku będzie liczył się termin przedawnienia zobowiązania za 2016 r. i minie w roku 2022. Matematyka jest więc prosta – fiskus ma aż 7 lat na przeprowadzenie kontroli naszych ksiąg.
Tych 7 lat to długo. Dlatego już dziś,
mając przed sobą jeszcze rok, powinieneś
się zastanowić, czy przypadkiem w latach
wcześniejszych, począwszy od 2012 r.
(bo ten będzie najstarszym rokiem, który
będzie mógł być jeszcze skontrolowany
w 2018 r.) nie masz w księgach tzw. brudu za uszami. Ten rok, to czas, w którym
powinieneś zastanowić się wraz z księgową, czy nie należy złożyć korekty któregoś
z zeznań, żeby później móc spać spokojniej. Ten rok to czas, w którym powinieneś się też upewnić, że biuro, które prowadzi twoje księgi, ma możliwości techniczne (aktualne oprogramowanie) i formalne (stosowne pełnomocnictwo) do
przekazywania JPK w Twoim imieniu.
Ten rok wreszcie to czas na zmianę biura, gdyby się jednak okazało, że z różnych przyczyn to dotychczasowe nie będzie w stanie wypełnić Twoich obowiązków w Twoim imieniu.
Istnieje mały promyk nadziei, że jednak fiskus nie będzie sięgał do danych
historycznych. Promyk ten to obietnica byłego ministra finansów. Czy można jej wierzyć? Tak więc czas przygotować się na JPK.
Monika Zalewa
Biegły Rewident
Księgowa dla lekarzy
Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów
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Gotowi na JPK

Pomóżmy jej wrócić
z Hamidą Alsayed,
córką mieszkającej w Syrii lekarki z Lubelszczyzny,
rozmawia Anna Augustowska
• To będzie rozmowa o lekarce Zofii Świderek-Alsayed, Pani mamie, która od blisko 40 lat mieszka i leczy dzieci
w Syrii, a teraz sama potrzebuje pomocy. Opowiedzmy dlaczego?
– Odpowiedź jest jedna: od 6 lat w Syrii trwa mordercza wojna – jej końca nie
widać. Życie staje się tam po prostu niemożliwe. Z tego powodu ja z mężem
i 3-miesięcznym synkiem cztery lata temu
uciekliśmy z Latakii, miasta leżącego stosunkowo blisko Aleppo i teraz mieszkamy w Lublinie. Rodzice z siostrą zostali.
Chcemy, aby dołączyli do nas, bo z każdym tygodniem sytuacja w Syrii staje się
coraz bardziej dramatyczna.
• A jak Pani udało się wyjechać z Syrii?
– Uratowało mnie to, że mam polskie obywatelstwo. Urodziłam się w Lublinie w marcu 1980 roku. Nie miałam
roku, kiedy rodzice wyjechali do ojczyzny mojego taty, do Syrii – powodem tej decyzji był
stan wojenny, który wybuchł wtedy
w Polsce. Paradoksalnie teraz ja z moją rodziną uciekłam
z objętej wojną Syrii… Mama pochodzi z Zamojszczyzny, z małej wsi koło
Tomaszowa Lubelskiego. Do dzisiaj
żyje tam jej ojciec
– mój dziadek i brat
mamy (mają małe
gospodarstwo). Mama od dziecka chciała być lekarzem i od
zawsze chciała leczyć dzieci, chociaż zaraz po studiach
myślała też o psychiatrii, nawet rozpoczęła specjalizację w tym kierunku.
Ostatecznie jednak uzyskała specjalizację z pediatrii. Na studia przyjechała do
Lublina, Wydział Lekarski na tutejszej
Akademii Medycznej ukończyła z bardzo dobrymi wynikami – otrzymała nawet „czerwony dyplom”, tzn. ukończyła studia z wyróżnieniem w roku 1974.
W trakcie specjalizacji wyjechała na praktykę do Zagrzebia i tam poznała mojego tatę, który studiował na zagrzebskim

uniwersytecie geodezję. Połączyło ich
silne uczucie, postanowili być razem.
Ślub wzięli w Polsce w 1978 roku.
Tata kończył studia
w Chorwacji, wkrótce ja pojawiłam się
na świecie. Nie wiem, jak ułożyłoby się
życie rodziców, gdyby nie wprowadzono
stanu wojennego – może nigdy by z Polski nie wyjechali?
• Stało się jednak inaczej. Syria to było dobre miejsce na życie?
– Mieszkaliśmy w Latakii, pięknym
mieście założonym na przełomie IV i III
wieku p.n.e. (jako Laodycea). Miasto leży w północno-zachodniej Syrii, nad Morzem Śródziemnym. Po przyjeździe mama szybko się zaaklimatyzowała, nauczyła się arabskiego, nostryfikowała
dyplom lekarza i zaczęła pracować, najpierw w przychodni a później w naszym domu otworzyła własną praktykę. Odkąd sięgnę
pamięcią miała tłumy pacjentów, nawet
z innych miast ludzie
przyjeżdżali do niej
z chorymi dziećmi.
Stale też się dokształcała w Polsce (przyjeżdżała na konferencje i kursy), a kiedy
urodziła się moja najmłodsza siostra Jola
(mam jeszcze średnią siostrę Magdalenę), u której stwierdzono zespół Downa, mama wyspecjalizowała się w rehabilitacji metodą prof.
Vaclava Vojty. Tworzyliśmy szczęśliwą
rodzinę. Tata prowadził biuro geodezyjne.
Ja ukończyłam ekonomię na uniwersytecie w Latakii, rozwijałam moją pasję, jaką jest gra na pianinie. Na uczelni poznałam mojego męża, Assefa Sallooma, który jest anglistą i muzykiem – gra na lutni i gitarze (prowadziliśmy nawet własną
szkołę muzyczną, mieliśmy zespół instrumentalny). I kiedy nasze wspólne życie
zaczęło nabierać rozpędu, wzięliśmy ślub,
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kupiliśmy dom i urodził się Adaś… wszystko to musieliśmy porzucić. Za nic nie
chciałam, aby moje
dzieci żyły w objętym
wojną kraju. Stąd decyzja o wyjeździe.
• Ten wyjazd to także decyzja, aby porzucić wszystko: bliskich,
dom, pracę – Lublin to
jednak całkiem obce
dla Was miasto?
– Obce, bo ja tu się tylko urodziłam, ale
znam język – mama rozmawiała z nami po
polsku – to bardzo ułatwiło nam początki
życia w Polsce. Dzięki pomocy wielu osób
udało się nam też skończyć na KUL-u europeistykę, gdzie językiem wykładowym
jest angielski, mąż nawet wygrał ogólnopolski konkurs na doktorat (konkurs organizowany jest dla cudzoziemców, którzy
piszą prace naukowe na polskich uczelniach). Staramy się układać sobie tu życie,
wkrótce urodzi się nam drugie dziecko.
Z całą pewnością nie możemy już wrócić
do Syrii. Tu mamy bezpieczeństwo. Teraz chcemy zrobić wszystko, aby do kraju wróciła moja mama.
• Skoro ma polskie obywatelstwo to
nie będzie chyba trudne?
– Sam przyjazd oczywiście nie jest
przeszkodą. Jednak mama musi mieć zagwarantowaną pracę – i to jest teraz nasze zadanie, aby ją dla niej znaleźć. Mama odnowiła swoje prawo wykonywania
zawodu w Polsce w 2013 r. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Po kursach Vojty udoskonaliła swoją wiedzę w diagnostyce zaburzeń
neurorozwojowych u niemowląt. Prowadzi też rehabilitację dzieci z już utrwalonymi zaburzeniami m.in. z dziecięcym
porażeniem mózgowym, wadami postawy, czy z zespołem Downa. Poza tym mama współpracuje z wydziałem pedagogiki na uniwersytecie w Latakii, gdzie uczy
studentów, jak wcześnie można rozpoznać
odchylenia od normy a także prowadzi
własny ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie działa zespół złożony z logopedów i terapeutów behawioralnych, aby
najskuteczniej pomagać dzieciom.
Jeśli ktoś z Państwa, naszych Czytelników,
chciałby pomóc Zofii Świderek-Alsayed i jej
rodzinie, mógłby ją zatrudnić lub podpowiedzieć, gdzie mogłaby znaleźć pracę, prosimy o kontakt z redakcją, tel. 81 53 604 73 lub
sekretariatem OIL, tel. 81 53 604 50 a także
mailowo august@oil.lublin.pl
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Lekarz z pasją

Oko w oko z jenotem
z Jackiem Haratymem,
radiologiem, internistą, motocyklistą, fotografikiem, blogerem
i wielbicielem przyrody (z psami na czele),
rozmawia Anna Augustowska
• 12 godzin czekania w jednym miejscu z fotograficzną bronią gotową do
„strzału” – to Pański rekord?
– Niezupełnie. Najdłuższe czekanie
trwało 13 godzin. Fotografowałem w lesie na Warmii, ukryty w czatowni, przykryty siatką maskującą w nadziei, że pojawi się kania ruda (przepiękny, drapieżny
ptak) a tu niespodzianka… kania z nieba
nie przyleciała, za to z krzaków nieopodal
czatowni wyszedł jenot. To zwierzak z rodziny psowatych, przypominający trochę
borsuka, skundlonego z lisem i licho wie
z czym jeszcze. Dodam, że w warunkach
dzikich bardzo płochliwy. To, że złapałem
w kadrze jego z lekka zdziwione spojrzenie, uważam za szczęście.
• Prawdziwa nagroda za wytrwałość!
Ale ma Pan przecież duże doświadczenie w takich fotograficznych „polowaniach”?
– Mogę powiedzieć, że nie rozstaję
się z aparatem fotograficznym od dziecka. Pierwszy aparat dostałem od rodziców, kiedy byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Miałem góra 10 lat. Początkowo byłem takim rodzinnym fotografem. Robiłem zdjęcia moich najbliższych: dziadków, rodziców, rodzeństwa.
Jednak z czasem, kiedy już wyrosłem ze
smieny, moje zainteresowania skierowały się w stronę fotografii artystycznej
i dzisiaj uprawiam głównie szeroko pojętą fotografię przyrodniczą, ze wskazaniem na fotografię dzikich zwierząt, choć
miałem również epizody pracy z modelkami w studiu. Jednak najbardziej kocham
podglądać przyrodę. Moje ulubione rejony, gdzie fotografuję, to przede wszystkim
Podlasie i wschodnie pogranicze Polski,
a także Warmia i Mazury, z różnorodnością ich biotopów. Bo wiadomo, że gdzie
indziej czeka się na łosie, gdzie indziej na
żubry, a gdzie indziej na żurawie albo rycyki. Mam tam miejsca, w których robię
sobie czatownie (czyli wykopane w ziemi doły, pokryte siatką maskującą na lub
bez konstrukcji) z gałęzi, tak, żeby obiektyw aparatu był na wysokości oczu zwierzęcia; opracowane techniki maskowania,
a także przetrwania, bo z czatowni nie wybiega się co chwila, trzeba znieruchomieć,
dobrze się ubrać, bo w dole jest zawsze
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zimno, nie gapić się w telefon, nie mówiąc
już o prowadzeniu rozmów, najlepiej jeść
tylko to, co mało pachnie ale syci – polecam jajka na twardo itd., no i załatwiać
się do… naczynia. Warto! Bo zobaczyć
z bliska np. prawdziwe dzikie żubry (a nie
te z rezerwatów), bukowisko łosi, rykowisko jeleni, taniec godowy żurawi, albo
kryzy godowe na szyjach batalionów…
To coś nie do opowiedzenia!
• Ilość nagrodzonych zdjęć Pana autorstwa jest imponująca – były zakwalifikowane do 39 międzynarodowych salonów fotograficznych w 30 krajach świata! O czym opowiadają?
– Miałem i wciąż mam zaszczyt reprezentować Polskę na międzynarodowych
salonach sztuki fotograficznej pod patronatem FIAP (Fédération Internationale
de l’Art Photographique). Jest to międzynarodowe, obecnie, największe stowarzyszenie sztuki fotograficznej, które działa
od 1950 roku, z siedzibą w Paryżu, i jako
jedyne na świecie ma patronat UNESCO,
które zrzesza absolutny panteon żyjących
i nieżyjących już artystów z całego świata, wśród których można znaleźć i polskie
nazwiska. Na organizowane przez FIAP
salony można nadsyłać zdjęcia w kilku
kategoriach: open color, open monochrome, nature, travel, journal i kilka innych.
Ja preferuję trzy pierwsze. Nigdy nie wysyłam np. fotografii reporterskiej, bo takiej nie robię. Moje zdjęcia mają pokazywać przede wszystkim piękno świata.

Pejzaż, przyroda, zwierzęta, mgły nad
jeziorem… Konkurencja jest ogromna –
zdarza się, że na jeden salon wpływa ok.
15 tys. zdjęć z całego świata. Ja wysyłam
zwykle 8-12 zdjęć – nie kryję więc dumy,
kiedy okazuje się, że nawet tylko jedna
moja praca uzyskuje akceptację jury i trafia do grupy zdjęć, wystawianych później
w galeriach na całym świecie.
• Te akceptacje to przepustka do…?
– Do wstępu do świata artystów najwyższej, międzynarodowej klasy, ludzi
niezwykłych, którzy nie tylko postrzegają rzeczywistość inaczej niż wszyscy, ale potrafią tę rzeczywistość pokazywać w sposób budzący zachwyt widza. To także przepustka do uzyskania
niezwykle prestiżowego tytułu artiste
FIAP (AFIAP). Aby na taki tytuł zasłużyć, trzeba uzyskać minimum 40 akceptacji za minimum 15 prac, na minimum
15 międzynarodowych salonach, w minimum 8 krajach. Ja za swoje zdjęcia uzyskałem ponad 200 akceptacji, jak już Pani wspomniała, na 39 salonach, w 30 krajach, i właśnie zostałem nominowany do
uzyskania tego tytułu.
Jestem niezwykle dumny z tego, że
polski lekarz, z Lublina, może dołożyć
swój skromny kamyk do osiągnięć i sukcesów polskiej fotografii artystycznej na
świecie.
• Jest takie zdjęcie, które darzy Pan
specjalnym sentymentem?
– Oczywiście, i wiąże się z nim piękna, wzruszająca historia: jechałem motocyklem w poszukiwaniu pewnej wioski
na Podlasiu. Zupełna głusza, GPS – nie
działa, musiałem o dalszą drogę zapytać
tubylców i wtedy spotkałem idącą drogą starszą kobietę, z ręką w gipsie, która

Zarażajmy pasją
Rubryka „Lekarz z pasją” ma ponad dwa lata. W tym czasie na łamach Medicusa prezentowaliśmy lekarzy, którzy opowiadali nam o swoich zainteresowaniach niezwiązanych
z medycyną, ale jak się okazuje, bardzo ją wspierających. Wśród bogatej plejady lekarskich osobowości z pasją, są osoby uprawiające literaturę, muzykę, sport, balet, działające
w grupach rekonstrukcyjnych i piszące teksty satyryczne, jest regionalista i badacz gwary a także doktor dmący w dudy, tancerz salsy, pszczelarz, lekarz uprawiający strzelectwo
sportowe i fotograf rajdów samochodowych – żeby wymienić tylko niektórych.
Jak widać lekarze to niezwykle wszechstronni i interesujący ludzie.
Chcemy zaprosić wszystkich Państwa do współpracy – czekamy na kolejne zgłoszenia „pasjonatów”.
Zarażajmy innych, inspirujmy, pokazujmy, że warto mieć pasje!
Czekamy pod adresem redakcji – wystarczy zadzwonić lub przysłać maila:
august@oil.lublin.pl lub tel 81 53406 73/50
Anna Augustowska
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prowadziła stadko gęsi. Siedliśmy na ławce przed jej domkiem i od słowa do słowa,
pani Maria, wspominając, opowiedziała
nieznajomemu motocykliście niemal całe swoje życie – bardzo trudne, ciężkie,
pełne bolesnych zdarzeń, a mimo to na
koniec swojej opowieści podsumowała: „miałam piękne życie”. Bardzo mnie
to ujęło i odjeżdżając już, na odchodne,
zrobiłem zdjęcie, na którym widać panią
Marię i jej gęsi. Zdjęcie jest czarno-białe
i ma tytuł: „Miałam piękne życie”. Zdobyło wiele akceptacji na międzynarodowych salonach.
• W polowaniu na cuda przyrody pomaga inna pasja – motocykle?
– Nie, motocykle i fotografia, taka, jaką uprawiam, to dwa różne światy, których nie da się pogodzić. Motocykl, to pęd i wyścig z czasem. Fotografia, to spokój i oczekiwanie.
Motocykle, to rodzinna pasja. Mój dziadek jeździł, mój ojciec jeździł, dwóch moich wujków jeździło, mój cioteczny brat
jeździł. To ja mam nie jeździć? Ja po prostu muszę jeździć. Jak mawiają moi fantastyczni koledzy, lekarze z Podlasia: „Gena
z człowieka nie wydłubiesz”. Od lat pasjonuję się motocyklizmem, ale nie należę
do klubów czy stowarzyszeń, bo to zupełnie nie moja bajka. Należałem do dwóch
klubów, ale z obydwu wypisałem się.
Jestem typem samotnego wilka i tylko
z żoną, która też jeździ na harleyu, pokonujemy różne trasy, czasem bardzo ambitne, jak np. bardzo trudną technicznie
przełęcz Stelvio, która wiedzie przez włoskie Alpy i jest najeżona zakrętami tzw.
agrafkami, które bardzo trudno jest pokonać nawet lekkim motocyklem, nie mówiąc o ciężkim harleyu. Przejechałem też
trasę od Lublina po Gibraltar (bo chciałem przejechać się motocyklem po pasie
startowym na lotnisku, z którego wystartował samolot z gen. Sikorskim); wspaniałe trasy są na Bałkanach; w Grecji. Polecam Transalpinę i Transfogarską w Rumunii. Do piękniejszych wypraw motocyklowych zaliczam wyjazd na Lofoty i trasy za kołem polarnym, zwłaszcza Drogę Atlantycką. Leci się tam po wspaniałych, niekończących się przestrzeniach.
No, i oczywiście, ukochane, wschodnie
pogranicze Polski. Od Suwalszczyzny,
po Bieszczady...
• Bo motocykl to wolność?
– Wolność, fantastyczne uczucie, którego jeżdżąc samochodem, nie sposób
doświadczyć. Kiedy odkręca się manetę

i na budzik wchodzi, no mniejsza z tym,
ile wchodzi, kiedy ma się między nogami
bestię o pojemności 1600 cm sześciennych
i 80 koni mechanicznych, to zapomina się
o całym świecie. W każdym razie to zupełnie inne przeżycia. Na takim motocyklu,
tak trudno wraca rozsądek i pamięć, że nasze życie należy nie tylko do nas... Ale, mój
motocyklizm, to też powolne snucie się na
harleyu w letnie, gorące wieczory po ulicach starego Lublina, odwiedziny w miejscach mojego dzieciństwa i młodzieńczych
lat. Czasem stawiam motocykl, siadam na
ławce, albo na murku i oczami wspomnień
i wyobraźni patrzę na coś, co kiedyś było, a czego już nie ma... Za jakiś czas już
nikt nie będzie pamiętał, że tutaj było kino „Kosmos”...
• To także dzięki pasji do podróży motocyklowych pojawiła się inna pasja – pisanie bloga?
– Na moim blogu, który zatytułowałem „Harley i reszta życia”, piszę relację i zamieszczam zdjęcia z każdego wyjazdu. Obecnie piszę rodzaj przewodnika dla motocyklistów po wschodnim pograniczu Polski. Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, to Polska, jakiej motocyklista nie znajdzie nigdzie. Nie sposób opisać jej piękna słowami. Tam trzeba po prostu być. W ciągu trzech ostatnich lat opisałem już moje trasy od Suwalszczyzny po Hrebenne. Został mi już
ostatni odcinek od Hrebennego po południowe Bieszczady. Może dobry los pozwoli mi w tym roku skończyć.
Jeśli czyta te słowa jakiś motocyklista
i chciałby pojechać na wschodnie pogranicze, to podaję linki do czterech części
przewodnika, na moim blogu:
Część I: http://harleyman-harleyman.
blogspot.com/2014/05/wschodnie-pogranicze-cz1.html
Część II: http://harleyman-harleyman.
blogspot.com/2014/06/wschodnie-pogranicze-lubelszczyzna-cz-2.html
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Część III: http://harleyman-harleyman.
blogspot.com/2015/06/wschodnie-pogranicze-cz-3-podlasie.html
Część IV: http://harleyman-harleyman.
blogspot.com/2015/07/wschodnie-pogranicze-cz-4-podlasie.html
• Mając tyle czasochłonnych zainteresowań trudno nie zapytać, jak to godzić
z medycyną, która, o ile wiem, jest…
– …jest moją największą, najważniejszą i absolutnie zajmującą pierwsze miejsce pasją. Pasją mojego życia.
Od dziecka chciałem być lekarzem.
Nie było dylematów, czy inżynier, czy
architekt. Zostałem lekarzem i wiem, że
to najlepszy wybór, jakiego dokonałem
w życiu. Może też i tutaj trochę „zawiniły” geny, bo w mojej rodzinie jest sporo lekarzy, chociaż rodzice wykonywali
inne zawody.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o moich nauczycielach akademickich, a także
o moich mistrzach, którzy już po skończeniu studiów uczyli mnie nie tylko medycyny, ale także tego, co to znaczy być lekarzem i szacunku do zawodu, który wykonuję. Bardzo im za to dziękuję, bo dzięki nim mogę wykonywać zawód, który
daje mi satysfakcję i szczęście, żeby nie
używać zbyt skrzydlatych słów. Pozostałe pasje to tylko efekt tego, że czuję się
spełniony jako lekarz.
• Nie porozmawialiśmy jeszcze
o psach!
– Bo to temat na inną, osobną rozmowę – jedno jest pewne, bez psów, ich oddania, wierności i jedynej w swym rodzaju miłości do człowieka, świat nie byłby
tak piękny. Kto nie doświadczył psiej miłości, wypowiadanej tylko spojrzeniami,
bez słów, ten nie wie, że można kochać
nic nie mówiąc, że pies jest gotów zginąć w obronie człowieka, którego kocha.
Ale, to już chyba rzeczywiście opowieści na oddzielną rozmowę.
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Lekarski kalejdoskop

O leczeniu raka płuca

PolEcho

„Trudne decyzje diaKonferencję naukowo-szkoleniową pt.
a”, połączoną z warszgnostyczne i terapeutyczne w raku płuc
edra i Klinika PneuKat
tatami edukacyjnymi zorganizowała
w Lublinie. Jak zaUM
ogii
monologii, Onkologii i Alergol
teresowaniem, takzain
m
mny
ogro
się
wsze spotkanie cieszyło
enckiego Koła Naukoże młodych adeptów medycyny ze Stud
zy przygotowali sesję powego działającego przy klinice, któr
święconą opisowi przypadków.

Doroczne spotkanie sekcji echokard
iografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło
się w Lublinie 12–13 maja br. Tradycyjnie było poświęcone najn
owszym osiągnięciom
technologicznym oraz naukowym w
dziedzinie echokardiografii, a także zastosowaniom praktycz
nym w konkretnych sytuacjach klinicznych.
W konferencji uczestniczyło około
900 lekarzy kardiologów z całej Polski.

Minister o sieci

Hospicjum – szpitalowi

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w czasie wizyty w Lublinie (17 maja br.) spotkał się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z dziennikarzami a także dyrektorami szpitali oraz ze starostami. Przekonywał wszystkich, że sieć szpitali odmieni skutecznie funkcjonowanie obecnego systemu ochrony zdrowia.

Szkoła okulistyczna
rusza w Lublinie

W czasie obchodów jubileuszu 20-lecia Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie ojciec Filip Buczyński, założyciel Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, przekazał na
ręce dyrektora USD czek o wartości 100 000 zł.

Galeria ze słońcem

Filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ruszy w jesieni w lubelskiej Klinice Okulistyki,
w której będą szkolić się specjaliści z Europy.

Zjazd aptekarzy

Sprawozdawczy zjazd ok
ręgowy aptekarzy odbył
się 13 maja w Lublinie.

Na początku czerwca odbyły się warsztaty plastyczne pt.
„Słoneczna Galeria” dla dzieci z całego szpitala dziecięcego
w Lublinie. Mali pacjenci przygotują prace na aukcję, która
odbędzie się na rzecz pacjentów z 17 oddziałów hemato-onkologicznych w Polsce. W listopadzie odbędzie się aukcja tych
prac, a całkowity dochód trafi do ww. oddziałów. Pacjenci Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
USD dzięki akcji „Słoneczna Galeria” w ubiegłym roku mieli
wyposażoną w meble i sprzęt AGD kuchnię w oddziale, zakupiony sprzęt medyczny i pomoce plastyczne. W latach wcześniejszych kompleksowo wyposażono świetlicę szkolną, dofinansowano wyposażenie tarasu oraz zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną.

Dawcy szpiku
poszukiwani
Akcja pomocy dla osób chorujących na nowotwory krwi odbyła się 28 maja w Lublinie. Na
placu przed CSK zorganizowano
punkty rejestracji dla osób, które zdecydowały się zostać potencjalnymi dawcami szpiku. Akcja
była dedykowana 2,5-letniemu
Tadziowi Rynkowskiemu, który zachorował na ostrą białaczkę szpikową.

35 lat dyrektorowania
na stanowisku dyrektoMarian Przylepa po 35 latach pracy
i 46 latach pracy w tym
ra Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
rę. W tym czasie szpirytu
eme
na
szpitalu pożegnał się i odszedł
łającą jednostką, która
tal stał się nowoczesną i doskonale dzia
wyróżnienia.
zdobyła liczne certyfikaty, nagrody i
Tekst: Anna Augustowska

Biała Niedziela ze studentami
Tradycyjnie już na zakończenie „Me
dykaliów” w połowie
maja studenci z Uniwersytetu Medyczn
ego w Lublinie zorganizowali Białą Niedzielę dla mieszka
ńców miasta. Można było zbadać poziom cukru we krwi, ciśn
ienie, czy dowiedzieć się,
jak w odpowiedni sposób pielęgnowa
ć noworodka, jak przeprowadzić samobadanie piersi. Młodzi
medycy udzielali też porad dotyczących właściwego odżywi
ania i zdrowego stylu życia (m.in. mówiono też o lekomanii).

Co dalej z obywatelskim projektem

Pensje na cenzurowanym
Okazuje się, że poparcie ponad
ćwierć miliona obywateli nie wystarcza, aby Sejm i Senat w trybie ekspresowym przegłosowały rządowy projekt
o płacach w ochronie zdrowia. Posłowie
PiS postawili na swoim. Pomimo sprzeciwów opozycji, większość zachowała
się tak, jakby obywatelskiego projektu… nie było.
Różnica między projektami jest zasadnicza. Podczas gdy rządowy projekt konserwuje obecny stan rzeczy, a niewielkie
podwyżki odkłada w daleką przyszłość
– obywatelski zakładał podwyżki szybsze i solidne. Związkowcy wielokrotnie
deklarowali chęć kompromisu i łącznego rozpatrywania obu projektów – rząd
te propozycje odrzucił.
Zastępca przewodniczącego sejmowej
Komisji Zdrowia Andrzej Sośnierz jako
jedyny polityk PiS nie poparł rządowej
ustawy o płacach minimalnych pracowników wykonujących zawody medyczne. W rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” wyjaśnił, dlaczego po raz kolejny
sprzeciwił się swojej partii. – Wchodzimy na drogę skompromitowanej „ustawy
203”, która uchwalona przed kilkunastu
laty była powodem wieloletnich problemów całego systemu i państwa – przyznał Sośnierz.

W ustawie nie wskazuje się źródła finansowania podwyżek płac, które są nieuchronną konsekwencją tej ustawy. Przypomnijmy, że na podstawie „ustawy 203”
wszystkim pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane
podwyżki w wysokości 203 zł w 2001 r.
i 171 zł w roku następnym. Ustawa nie
wskazała jednak źródeł sfinansowania
tych podwyżek. Placówki ochrony zdrowia musiały wypłacić z własnych budżetów przyznane podwyżki. Ustawa o płacach minimalnych pracowników wykonujących zawody medyczne może mieć
tak samo destrukcyjne skutki, jak tamta.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że za chwilę dyrektorzy placówek medycznych zderzą się z realnym problemem, z brakiem
pieniędzy na podwyżki.

W Rumunii jakoś to możliwe
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy, po otrzymaniu
informacji o decyzji rumuńskiego parlamentu z 7 czerwca br. w sprawie podwyżek dla publicznego sektora od 1 stycznia
2018 roku, w tym dodatkowych podwyżek dla pracowników medycznych i nauczycieli od 1 marca 2018 roku, zwracają

się do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o znaczące zwiększenie poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych w Polsce.
„Według raportu OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development) Health Statistic 2016, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce jest
najniższa w Europie i wynosi 2,3 lekarza. W tej statystyce Polska znajduje się
zaraz za Rumunią, w której liczba wynosi 2,7 lekarza na 1000 mieszkańców. Do
tej statystyki przyczynia się każdy emigrujący lekarz, co rumuńscy parlamentarzyści podkreślali ustanawiając podwyżki
wśród pracowników medycznych. Jesteśmy przekonani, że niski poziom wynagrodzeń ma znaczący wpływ na emigrację
lekarzy z Polski” – czytamy w apelu.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
podtrzymuje swoje wezwanie z 7 kwietnia
2017 r. o poparcie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia.
Marek Stankiewicz

Lekarski Piknik
Rodzinny

Jedziemy na Roztocze!
Blisko 20 lekarzy seniorów 8 czerwca br. wzięło udział w wycieczce do Lasów Janowskich.
Pierwszym przystankiem był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, w którym prezentowana jest wystawa przyrodnicza, pokazująca zwierzęta i ptaki żyjące w roztoczańskich rezerwatach (m.in. borsuki,
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jenoty, dziki i jelenie). Następnie zwiedzano rezerwat Szklarnia i ostoję konika
biłgorajskiego żyjącego w naturalnych
warunkach.
Celem wycieczki było również Porytowe Wzgórze, gdzie znajduje się partyzancki cmentarz i pomnik autorstwa Bolesława Chromego. Tu, w czerwcu 1944 r.,
doszło do największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich. Do akcji przeciw 3 tysiącom partyzantów rzucono siły
30 tysięcy Niemców.
We wsi Momoty Górne seniorzy zwiedzili zabytkowy kościół, zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Najwytrwalszym budowniczym był proboszcz Kazimierz Pinciurek, który wznosił go wraz
z wiernymi tylko nocami, ponieważ władze w tamtych latach nie pozwalały na budowę kościołów. W ciągu swojego zarządzania parafią, ksiądz rozbudował kaplice i przyozdobił własnoręcznie wykonanymi rzeźbami.
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Krężnica Jara, 4 czerwca
w obiektywie Marka Stankiewicza

– Po tak „pracowitym” dniu smakowaliśmy obiad w leśniczówce i kiełbaski
z ogniska, a w drodze powrotnej wstąpiliśmy do Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej, które góruje nad Janowem
Lubelskim, a obraz Matki Bożej został
uznany za cudowny i wpisany na listę
cudownych obrazów w Polsce.
Wilhemina Rachwalska
seniorka

Sport

Z lekarskiej wokandy

X Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie
W dniach 27-28 maja 2011 r. na polu
klubu golfowego Sobienie Królewskie
GC niedaleko Otwocka oraz na Akademii Golfa w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim rozegrano serię turniejów
w ramach X Mistrzostw Izb Lekarskich
w Golfie. Jubileuszowa, bo już dziesiąta,
dwudniowa impreza golfowa zaplanowana jako zawody sportowe i piknik rodzinny odbyła się dzięki współfinansowaniu
przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, Naczelną Izbę Lekarską oraz Pierwszy Lubelski Klub Golfowy. W sobotę, 27
maja, gra toczyła się na 18 dołkach profesjonalnego pola golfowego klubu Sobienie, na którym wystartowało i ukończyło
turniej 19 graczy. Tego samego dnia rozgrywano też 11 innych dużych turniejów
golfowych w całej Polsce, tak więc liczba uczestników mistrzostw OIL nie była
zbyt mała. Po zaciętej rywalizacji I miejsce w kategorii brutto z wynikiem 86 zdobył stomatolog z Mazowieckiej OIL, dr
Władysław Kowalewski, II miejsce zajął Cezary Hermanowski (PLKG) z wynikiem 88, a trzecie miejsce przypadło
Arturowi Czekierdowskiemu z lubelskiej OIL. W kategorii „netto” zwyciężył Przemysław Firych (LIL) – 75 uderzeń, przed Wojciechem Załuską (LIL, 77
uderzeń) oraz Danutą Marciniak (Mazowiecka OIL, 83 uderzenia).
W niedzielę na Akademii Golfa nad
Zalewem Zemborzyckim w zawodach
dla początkujących brało udział około 30
osób. Rywalizowano w miniturnieju dla
początkujących lekarzy i ich rodzin oraz
w turnieju w kategorii otwartej, w której

grali także zaproszeni goście. Zawody
obejmowały naukę „pierwszego kroku
golfowego” zakończoną konkursami krótkiej gry tzw. chip-putt. W finale konkursów tych konieczna była dogrywka, gdyż
trzech uczestników osiągnęło identyczne
rezultaty. W dogrywce zwyciężyli Marcin Kędra i Wojciech Kędra, stomatolodzy z lubelskiej OIL, a prywatnie syn i ojciec. Trzecie miejsce w tym konkursie zajął Wojciech Stępień.
W głównym turnieju „krótkiej gry”
zwyciężył bezapelacyjnie reprezentant Lubelskiej Izby Lekarskiej, dr Piotr
Otrocki, który wyrównał swój rekord pola
i zagrał 52 uderzenia, co oznacza 2 punkty mniej niż norma na tej Akademii Golfa (par 54). W turnieju w kategorii juniorów zwyciężył z kolei jego syn, 7-letni
Szymon Otrocki, który pokonał do tego

aż 4 dorosłych! Gratulacje! Wyniki na
polu par 54 w kategorii „open” brutto:
1 – Piotr Otrocki z wynikiem 52
2 – Artur Czekierdowski z wynikiem 66
3 – Jacek Grabski z wynikiem 69 uderzeń.
W sumie w ciągu dwóch dni mistrzostw
ponad 50 osób ze środowiska lekarskiego wzięło udział w turniejach głównych
oraz w zawodach dla początkujących.
Tym razem piękna pogoda, która towarzyszyła obu turniejom oraz okazałe puchary i liczne niespodzianki pozwoliły
wszystkim uczestnikom ciekawie spędzić wolny czas na dwóch różnych polach golfowych. Zapraszamy za rok na
kolejne już – XI Mistrzostwa Izb Lekarskich, które rozegrane zostaną tradycyjnie w połowie maja.
Artur Czekierdowski

Po raz kolejny gościliśmy w Bychawie oraz Pszczelej
Woli uczestników Mistrzostw Polski Lekarzy w Kolarstwie
Szosowym. Na starcie do jazdy indywidualnej na czas i wyścigu ze startu wspólnego stanęło 80 lekarzy i farmaceutów
z całego kraju. Najszybszy w obydwu konkurencjach okazał się Oskar Pluciński, stomatolog z Golina.
Wśród lekarzy na trasie 10-kilometrowej czasówki zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Maria Kopertowska-Majchrzak (Kostrzyn nad Odrą), Katarzyna Kościów (Opole), Wincenty Lityński (Puck), Maciej Cerbiński
(Zielona Góra), Wojciech Jurasz (Opole), Tomasz Kramer
(Zielona Góra). Natomiast na nowej trasie wyścigu triumfowali: Maria Kopertowska-Majchrzak, Katarzyna Kościów,
Janusz Plesiewicz (Wałcz), Maciej Cerebiński, Robert Plechawski (Opole Lubelskie), Dariusz Morawski (Opole), Michał Małysza (Lublin).
Już dzisiaj zapraszamy na jubileuszowe, 15 MPLKS, które odbędą się na początku czerwca przyszłego roku.
Więcej informacji o naszych zawodach i sponsorach znajduje się na www.szosa.eu.
Pozdrawiamy Krzysiek & Mario
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Rutyna czy niechlujstwo
wykonała pacjentka i informacjami przekazanymi przez nią podczas poprzedniej
wizyty. Natomiast wcześniejsze nierozpoznanie ciąży dwunastotygodniowej
tłumaczył badaniem wówczas samej
szyjki macicy, a zaniechaniem zbadania jej trzonu.
Inny ginekolog, do którego ciężarna
udała się po upływie dalszych sześciu tygodni, skierował ją niezwłocznie do kliniki położniczej. W karcie szpitalnej zanotowano: „Przyjęta z powodu przedwczesnego odpływu płynu owodniowego.
Rozpoznano obecność ciąży w dwudziestym trzecim tygodniu i odpływanie płynu
do trzech miesięcy wstecz na podstawie
wywiadu”. Dwa tygodnie później w historii choroby napisano: „nastąpiło rozwiązanie przedwczesne drogą cesarskiego cięcia ze wskazania na bezwodzie”. Noworodek urodził się z ciężką wadą i bezpośrednio po porodzie trafił do hospicjum
dla dzieci. Wtedy do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej nadszedł e-mail z podanym tematem: „ProśRutyna może być mimowolną formą
ba o oświadczenie
w sprawie lekarza,
obrony, plastronem chroniącym
który nie rozpoznał
przed wypaleniem zawodowym.
ciąży”. W jego treści czytamy m.in.: „JeJedną z jej przyczyn, która
stem dziennikarzem i przygotowuję tekst na temat kobieskutkuje brakiem zrozumienia
ty, u której ginekolog z wieloletlekarza dla pacjenta, może
nim doświadczeniem nie zauważył
ciąży
prawie do piątego miesiąca ciąbyć też nadmierna
ży”. W ten nietypowy sposób zostało zabiurokracja.
inicjowane postępowanie o przewinienie zawodowe, w którym ustalono to, co
ciąży wczesnej”, a w związku z dalszy- wyżej opisałem. Jego konkluzję stanowił
mi skargami na nietrzymanie moczu, dał wniosek końcowy, zawarty w cytowanej
pacjentce skierowanie do urologa. Odno- już opinii biegłego: „Nierozpoznanie ciątowany w dokumentacji przebieg i efekt ży przez ginekologa nie miało wpływu na
tej wizyty jest zastanawiający, bowiem jej dalszy przebieg. Z powodu odpłyniębiegły z zakresu położnictwa, ginekolo- cia płynu owodniowego, nie było szans
gii i perinatologii, powołany po podjęciu na donoszenie ciąży”.
sprawy przez okręgowego rzecznika odPodsumowując – błędu diagnostyczpowiedzialności zawodowej wyjaśnił, że nego lekarskiego zaprzeczyć się nie da,
określenie „ciąża wczesna” jest stosowa- jednak nie wywołał on żadnych skutków
ne do ciąży trzy-, czterotygodniowej, kie- dla ciężarnej i płodu. Dla tabloidowych
dy jeszcze nie można jej określić w ba- mediów zestawienie „nierozpoznanie ciądaniu ginekologicznym. Poza tym bie- ży – urodzenie niepełnosprawnego dziecgły w opinii napisał, że takie rozpozna- ka” wydawało się mieć walor breaking
nie wymagało diagnostyki ultrasonogra- news. Stąd kamera i mikrofon w gabineficznej – zwłaszcza że pacjentka przyj- cie ginekologa i natarczywe do niego pymowała tabletki antykoncepcyjne.
tanie: „Jak to możliwe, że nie rozpoznał
Sam ginekolog, składając wyjaśnie- Pan ciąży?”. Temat siłą rzeczy się wynia w sprawie przed izbowym organem palił, a kontakt z mediami był dla lekaodpowiedzialności zawodowej podał, rza bardziej dolegliwy niż postępowanie
że stawiając rozpoznanie o ciąży wcze- w sprawie przed obliczem organu odposnej kierował się wynikiem testu, jaki wiedzialności zawodowej.

To nie jest jeden z serii popularnych
dowcipów, ale rzeczywistość. Przychodzi baba do lekarza, a tam... wyniosły milczek, władca pieczątek, mędrzec w wieku przedemerytalnym. Trzydziestolatka,
która przyszła do ginekologa z prośbą
o przedłużenie antykoncepcji, wskazując datę ostatniej miesiączki na pięć dni
przed wizytą, dodatkowo skarżyła się na
nietrzymanie moczu. Lekarz przebadał
ją, po czym wręczył receptę na hormonalny lek antykoncepcyjny, dołączając –
w związku ze zgłaszaną dolegliwością –
uwagę, że przypadłość ta dokucza co drugiej kobiecie w Polsce.
Jak się później okazało, kobieta musiała być już wówczas w dwunastym tygodniu ciąży, ale... po kolei. Do tego samego ginekologa kobieta udała się dwadzieścia trzy dni później, zgłaszając bóle w podbrzuszu i podając, że wykonany ostatnio test ciążowy dał wynik dodatni. Lekarz w historii choroby wpisał
rozpoznanie: „obserwacja w kierunku
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Opisana sprawa prowokuje do kilku
uwag: rutyna, brak czasu, pośpiech, niechlujstwo – to zbyt częste przyczyny błędów popełnianych przez doświadczonych
lekarzy. Autor jednego z blogów po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu napisał: „Wielokrotnie widziałem wzrok
pacjentów w chwili wizyty lekarskiej.
Przypominał wzrok psa, który czeka na
to, aby być pogłaskanym przez swojego
pana. Niekiedy można było odnieść wrażenie, że pacjenta nie interesuje informacja o wynikach badań, czy dalszych procedurach leczenia, tylko stosunek lekarza
do jego osoby”.
Na koniec bloger zadaje pytanie: „Dlaczego lekarze tak często wpadają w rutynę i przyjmują postawę automatu wykonującego procedury?”. Ta rutyna, o której pisze autor bloga, może być mimowolną formą obrony, plastronem chroniącym
przed wypaleniem zawodowym – uważa
prof. Bogusław Borys, psycholog kliniczny z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jedną z jej przyczyn, która skutkuje
brakiem zrozumienia lekarza dla pacjenta, może być też nadmierna biurokracja.
Od lekarza w kwestii kontaktów międzyludzkich wiele się wymaga, a zabiera się
mu jednocześnie czas na te kontakty, nakazując wypełnianie rubryczek. Zamiast
na chorym, skupia się na jego karcie.
Nie trzeba przekonywać, że partnerstwo jest jedną z najbardziej pożądanych
relacji na linii lekarz – pacjent. Źródło tego partnerstwa sięga starożytnej Grecji,
kiedy to, w duchu filozofii Platona i Arystotelesa, chorego z lekarzem łączyła specyficzna więź, tzw. przyjaźń lekarska.
Przykładem tej więzi stał się Hipokrates,
który postrzegał chorego holistycznie,
zgodnie z poglądem, że celem obserwacji
lekarskiej jest nie tylko poznanie stanu fizycznego osoby chorej, lecz także jej charakteru, diety, miejsca zamieszkania oraz
uczuć – tego wszystkiego, co wpływa na
samopoczucie pacjenta (Monika Tyszkiewicz-Bandur, Beata Kozińska – Relacja
lekarz – pacjent w kontekście teorii przywiązania – http://bit.ly/2pN9sZd).
I tego sobie społem pacjenci i lekarze życzmy.
Jerzy Ciesielski
Autor jest adwokatem w Łodzi, publicystą
i długoletnim współpracownikiem
samorządowej prasy lekarskiej.
Tekst publikujemy dzięki uprzejmości
redakcji PANACEUM
Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
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Muzycznie

Inne Brzmienia pod Zamkiem
5 lipca zaczyna się Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Do 9 lipca pojawią się artyści z 14 krajów
świata i 3 kontynentów. Na jedynych koncertach w Polsce usłyszymy najważniejszych przedstawicieli takich
gatunków jak chociażby nowa fala, afro-jazz, muzyka elektroniczna, avant-rock czy szeroko pojęte world music.
Jak zachęcają organizatorzy, domeną festiwalu jest też prezentacja najciekawszych zjawisk z obszaru kultury i sztuki krajów partnerstwa wschodniego. Wszystko
gratis na błoniach zamkowych
i w pomieszczeniach klasztoru
Dominikanów. Oprócz koncertów będą projekcje, spotkania
i warsztaty. Najmłodsi będą mogli uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich Małych
Innych Brzmieniach. Więcej na
stronie festiwalu.

Cuatro Manos

Ulicznie

Cyrk przyjedzie!
22 lipca zaczyna się EJC – to największe na świecie i najbardziej
prestiżowe wydarzenie środowiska żonglerów amatorów-hobbystów,
artystów nowego cyrku i artystów ulicy. Konwencja żonglerska potrwa do 30 lipca. 27 lipca zacznie się tegoroczna edycja najweselszego festiwalu w mieście – Carnaval Sztuk-Mistrzów i Urban Highline
Festival potrwają do 30 lipca.
Ulice i place miasta jak zawsze opanują buskerzy. Czekają nas liczne występy akrobatów, ewolucje na wysokości i dobrze znani publiczności highlinerzy, którzy przyjadą na Urban Highline Festival – największe na świecie wydarzenie poświęcone slackliningowi. Kulminacja wrażeń będzie na placu Zamkowym, podczas występu francuskiej
grupy Deus ex Machina. Kulista konstrukcja wysoka na 30 m, akrobacje na linach i trapezach – czyli widowisko „Galileo”.

Quartet z Walii

Jakub Kotynia – gitara i Michał Lewartowicz – gitara oraz gościnnie: Jarek Żarnowski – gitara basowa i Stanisław Siedlaczek – instr. perkusyjne. To artyści, którzy wystąpią 16 lipca
o godz. 17 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej. Bilety na koncert „Cuatro Manos” są po 20 zł.

Muzycznie

Xenia Porteous – I skrzypce, Martin Čurda – II skrzypce, Heather Hawken – altówka, Sion Dafydd Dawson – wiolonczela
– to goście, którzy wystąpią 2 lipca o godz. 17 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej. Aderyn String Quartet (Walia) to gość trwającego IX Festiwalu Spotkań Kultur – Caper Lublinensis 2017. Bilety są po 20 zł.

Francuskie romanse

Kulturalnie

„MiszMasz”
Festiwal Kultury Żydowskiej „MiszMasz” potrwa między 18 a 20 sierpnia. To nowe wydarzenie ma być okazją do poznania tradycji
i kultury żydowskiej. Będą koncerty, spektakle, wykłady, czy
warsztaty poświęcone tradycji żydowskiej oraz kulturze
współczesnego Izraela. Festiwal to bogatsza wersja imprezy „Nasze Wielkie Żydowskie Wesele”.

Romanse francuskie połowy XIX stulecia w wykonaniu:
Magdalena Jemioła – śpiew, Sławomir Niemiec – skrzypce, altówka, flet i Agnieszka Miedzwiecka – harfa. Koncert kameralny rozpocznie się w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej 9 lipca o godz. 17.
Bilety po 20 zł.

Kolorowo

Kulturalnie
Historycznie

Most całe lato

Sen w plenerze

Most Mariana Lutosławskiego (ul. Zamojska) przez lipiec i sierpień to
dom kultury na wodzie. Organizatorzy proponują różne rodzaje imprez,
warsztatów, spotkań, które łączą relaks, aktywny wypoczynek, naukę przez
zabawę i obcowanie z niebanalną sztuką. Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny, szczegóły na stronie Mostu Kultury.

5, 6, 12, 13 i 14 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Lubelskiego będzie
można zobaczyć„Sen o mieście” – widowisko teatralne o kluczowych epizodach z historii Lublina. Para młodych ludzi, tancerzy, w towarzystwie
sztukmistrzów i innych artystów sztuki nowego cyrku ukazuje dramaty
i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z dziejów miasta. Spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego realizowany jest w dekoracjach Jarosława Koziary do muzyki Rafała Rozmusa.

Plastycznie

Jarmark Jagielloński

Awangarda w ramach

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Jarmarku Jagiellońskiego jest pisankarstwo. Będziemy mieli wyjątkową okazję do poznania
wzorów i technik zdobienia jaj z wybranych państw Europy. Między
12 a 15 sierpnia na Starym Mieście będziemy mogli podziwiać sztukę
ludową i rzemiosło twórców z Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Białorusi i Litwy, którzy swoje wyroby wykonują zgodnie z regionalną tradycją. W programie koncerty (Kayah, Teresa Mirga i zespół Kałe Bała,
Włodek Pawlik, Janina Chmiel, trio Sefardix i Radio Cos), potańcówki, warsztaty, wycieczki. Więcej na stronie imprezy.

Tradycyjnie

Przez cały lipiec na Zamku Lubelskim można oglądać wystawę „Nowa forma Wielkiego Jutra”, która jest próbą ukazania bogatego okresu
w sztuce polskiej pomiędzy latami 1914-1939, kiedy kolejne grupy artystów, z formistami na czele, rozpoczęły prawdziwy eksperyment z awangardą. Na wystawie pokazywane są prace Tytusa Czyżewskiego, Jacka
Mierzejewskiego, Mariana Szczyrbuły, Stanisława Zalewskiego a także
Wacława Borowskiego, Romana Kramsztyka, Rafała Malczewskiego, Tymona Niesiołowskiego, Tadeusza Pruszkowskiego, Ludomira Ślendzińskiego, Wacława Wąsowicza oraz Bolesława Cybisa i Jana Wydry.

Tanecznie
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Żniwa i dożynki

Wywijasy i lemoniada

Najpierw, 23 lipca, można zobaczyć, jak wyglądał początek żniw
w czasach, gdy były one wielkim świętem. W Muzeum Wsi Lubelskiej
będą pracować ubrani w lniane ubrania żniwiarze i odbieraczki. W muzealnej stodole organizatorzy zaprezentują dawne narzędzia i zwyczaje żniwne. Później, 20 sierpnia, w skansenie będą dożynki. Wydarzenie
rozpocznie msza w kościele z Matczyna z 1686 r. Po niej korowód dożynkowy przejdzie przez muzealne miasteczko i wieś Wyżyny Lubelskiej pod dwór z Żyrzyna. Więcej informacji na stronie MWL.

Potańcówka w skansenie, czyli wywijasy, obertasy, lemoniada i frykasy to oferta wakacyjna Muzeum Wsi Lubelskiej. Chętni przeniosą się
na przedwojenną prowincję, zabrzmią mazurki, oberki, tanga, walczyki i fokstroty. – Dla śmiałków proponujemy walczyk kotylionowy, dla
aktywnych – zabawy, dla tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności – warsztaty taneczne, dla zmęczonych – śpiewy, a dla chętnych
– loterię fantową – zachęcają organizatorzy. Potańcówki będą w kilku
terminach np. 1 lipca i 5 sierpnia. Więcej na stronie MWL.
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(oprac. J.K.G)

Arena disco polo
Gwiazdy muzyki tanecznej, m.in. Weekend, Bayer Full, MIG, Power
Play, Czadoman, Marcus P, Fanatic, Kordian, Camasutra, B-QLL, Eratox, Jagoda, Megustar, Stereo, Faster, Fisher & Rutkowski, Zajefajni, Lili, Mirami wystąpią 1 lipca od godz. 16.30 na stadionie Arena Lublin.
Na początku IV POLO TV HIT FESTIVAL wystąpią finaliści i laureaci 5.
edycji „Disco Star”. Bilety (twójbilet24.pl, ebilet.pl) i w kasach stadionu w dniu koncertu. Ceny od 24,90 zł.
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Literacko

Klub Lekarza w maju i czerwcu

Kiedy Ronald Reagan był aktorem

Globtroterzy w Kazachstanie
W czasie majowego spotkania ze słuchaczami Klubu Globtrotera Dariusz Hankiewicz i Krzysztof Sak opowiadali o swojej wyprawie do Kazachstanu. Dzielili się swoimi wrażeniami
i zdjęciami z podróży. Spotkanie dobyło się 12 maja w LIL.

Muzykując…
W letni wieczór, 2 czerwca, Klub Lekarza w LIL stał się „muzyczną kawiarenką”. Muzykujący lekarze spotkali się tego dnia,
aby cieszyć się wspólnym graniem i śpiewaniem.

Zaproszenie

Fotografia w galerii

Malowane latem
„Z łąki, z lasu i z ogrodu” to tytuł wystawy
malarskiej Małgorzaty Bochenko. Wernisaż odbył się u progu lata, 10 czerwca 2017 r. o godz.
12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej w Lublinie.

Wernisaż wystawy fotografii pt. „Powidoki” Jerzego Bednarskiego odbył się 13 maja 2017 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”.

„Humphrey Bogart grał stajennego, który mówi z irlandzkim akcentem. Było
Boże Narodzenie 1956 roku i oglądaliśmy film sprzed dwudziestu lat. Wtedy po raz
pierwszy babcia pozwoliła nam obejrzeć Kino Noce (…)”.
Filmy z Bogartem i Reaganem (późniejszym prezydentem USA) oglądał ze swym
przyjacielem, tytułowym Owenem, bohater wydanej właśnie w Polsce powieści Johna Irvinga pt. „Modlitwa za Owena”.
To potoczysta opowieść – jak zawsze u tego autora, bogata w dygresje i barwne
opisy, wystarczy przypomnieć „Świat według Garpa” czy „Regulamin tłoczni win”!!!
– o pokoleniu młodych ludzi, które dorastało w cieniu wojny wietnamskiej. Bohaterowie powieści Irvinga dzielą się tu na jej zwolenników, którzy szykują się na wojnę i jej przeciwników, którzy w kolejnych manifestacjach okazują swoją niechęć do
polityki prowadzonej przez ich kraj. Trójka bohaterów: Owen, Johni i Hester reprezentują tu odmienne głosy pokolenia amerykańskiego lat 50. i 60.
Snując opowieść autor podjął próbę przeniknięcia
tajemnicy ludzkiego losu. Kluczem do niej jest kontrowersyjna postać tytułowego bohatera. Kim jest Owen
Meany? Ofiarą ślepego trafu, czy też wizjonerem, który przejrzał zamysły samego Boga? Nowym Mesjaszem czy bluźniercą? Zbiorowym sumieniem pokolenia młodych Amerykanów walczących w Wietnamie,
czy może wyzwaniem – albo przestrogą?
To osobliwy i wzruszający, okraszony czarnym humorem, pełen mrocznego, gorzkiego symbolizmu
a zarazem najbardziej niezwykły utwór w dorobku pisarza, łączący elementy powieści inicjacyjnej i surrealistycznej, komedii, rozprawy teologicznej i pamfletu
politycznego. Doskonała powieść do czytania w czasie wakacyjnej laby. Na luzie i w skupieniu.
Anna Augustowska
„Modlitwa za Owena”
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2017

Zapowiedź

Afryka zawita
23 września 2017 odbędzie się wystawa fotografii Piotra
Trojanowskiego. Autor pokaże zdjęcia pt. „Tanzania i Serengeti” w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w LIL,
ul. Chmielna 4, o godz. 12.00

Konkurs, konkurs, konkurs!!!

Lekarze piszą dzieciom

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich
Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłasza
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
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
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Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusz Spustek. Gazeta Lekarska, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” i Polskie Radio Lublin objęły patronat medialny nad konkursem.
Nadsyłanie prac do 30.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu 30.10.2017 r. Wręczenie nagród 9.12.2017 r.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej organizatora:
www.kultura.oil.lublin.pl.
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Panu lek. med.

Piotrowi Słabkowi
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Zapraszamy
do odwiedzania strony Duszpasterstwa Służby
Zdrowia z aktualnościami z naszej działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl

MAMY
składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Anestezjologii Bloku Operacyjnego
COZL w Lublinie
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Łosoś na „zielono”
Występuje w północnej części Atlantyku, w rzekach Ameryki Północnej, w Europie od Portugalii po Morze Białe, Północne
i Bałtyk. W jeziorach Ładoga i Onega jest również, ale wyłącznie
jako ryba słodkowodna Zapytacie co? Łosoś oczywiście!
Łosoś jest bardzo dobrym źródłem składników mineralnych takich jak: potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, fosfor, selen, witamin:
z grupy B (B1, B2, B3, B6, B9, B12), D i E. A ilość kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w 100 gramach łososia odpowiada na
ponad 100% zapotrzebowania na ów składnik dobowo dla dorosłego. Łosoś zmniejsza poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi. A jako
że w naszym regionie geograficznym wciąż spożywamy za mało omega-3,
wypartych przez wszechobecne omega-6, warto spożywać łososia (oraz inne tłuste ryby morskie, również bogate w kwasy omega-3), chociaż obecnie
w Polsce łosoś, mimo swej ceny, jest rybą numer jeden spośród wszystkich
spożywanych u nas ryb. I mimo swojej „tłustości” – bo 100 gramów ryby
to ok. 200 kcal – z powodzeniem może być również spożywany przez osoby będące na diecie odchudzającej.
Drugim dzisiejszym bohaterem będzie nasz stary znajomy czyli... szparag. Pisałem już o nim wiele i jego stareńkiej historii. O walorach dietetycznych wiecie wiele. Teraz przypomnę tylko jeden, powiedzmy sobie „kuchenny fakt”. Szparagi warto jeść bo… od wieków uważane są one za silny afrodyzjak.
Składniki:
• 2 pęczki zielonych
szparagów
• 500 gramów świeżego
łososia
• 2 łyżki czarnuszki
• 1 łyżka klarowanego
masła
• 3 łyżki masła
śmietankowego
• 400 g śmietany 30%
• Sól i czarny pieprz
świeżo tłuczony
• 1 płaska łyżka cukru
Wykonanie:
Obieramy szparagi, czyli obłamujemy ok. 1/3 każdego od ściętego końca (albo obcinamy). Zielonych szparagów się nie obiera, bo są bardzo delikatne. Związujemy sznureczkiem w pęczki i wstawiamy do gotującej się
posolonej wody z dodatkiem płaskiej łyżki cukru. Wstawiamy do wody tak,
by były zanurzone w 2/3 „na stojąco”. Główki szparagów są tak delikatne,
że ugotują się w samej parze. Gotujemy ok. 10 min, sprawdzając ich twardość widelcem. Powinny być chrupkie.
W tym czasie rozpuszczamy na rozgrzanej patelni klarowane masło, wsypujemy łyżkę czarnuszki i przesmażamy ok. 2-3 minut. Następnie układamy na niej oprószonego obficie czarnym świeżo tłuczonym pieprzem i czarnuszką łososia pokrojonego na 3-4 porcje. Smażymy z każdej strony zaczynając od tej ze skórą około 3-4 minut i wykładamy na talerz. Rozpuszczamy
masło na czystej patelni i dodajemy po jego pełnym rozpuszczeniu śmietanę i 2-3 szczypty soli. Mieszamy intensywnie. Odcedzone szparagi tniemy na połowę, zostawiając główki, a pozostałą część wrzucamy na patelnię
i tym razem już delikatnie mieszamy z sosem. Wykładamy łososia na podgrzany talerz, obok szparagi z dużą ilością sosu. Dodatkowo obok na talerzu same zielone główki. Podajemy do tego najlepiej kieliszek białego wytrawnego, dobrze schłodzonego, wina. Może i przygotowanie troszkę trwa,
ale uwierzcie mi, że efekt na podniebieniu jest tego wart.
Darek Hankiewicz
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1 maja
Obchód poranny był. Innych obchodów jakoś
nie zauważyłem, może dlatego, że tylko TVP 1
mamy. Widocznie tak ma teraz być. Starałem
się na wszelki wypadek pokazać, że mało mnie
to obchodzi, co się obchodzi, kiedy się obchodzi i kogo, kiedy się obchodzi. Obejdzie się bez
moich deklaracji a obejdę sobie, co będę chciał
wtedy, kiedy mnie wypiszą. Po cichu. I w swoim własnym obejściu.

uszczelnić tę panią?! Jeżeli mocodawcy
tego nie mogą, to zatrudnić albo mechanika samochodowego, albo neurochirurga i wymienić uszczelkę pod głowicą. I to
na taką, która uszczelnia a nie ubezczelnia! O wymianie właścicielki głowicy nie
mówię. I nie tylko ja, bo jest coraz więcej osób, które myślą tak samo. Ale decyzja wymiany teraz mało zależy od myślenia!... Trzeba czekać.

5 maja

7 maja

8 maja
Zauważyłem, że wiodące media coraz częściej,
odważnie i po męsku zajmują się pokrętnym procederem przejmowania różnych nieruchomości. I nie
tylko w Warszawie, ale w innych miastach też. Po
prostu zainteresowanie wszelkimi nieruchomościami ostatnio jakby coraz bardziej wzrasta. Stąd też
chyba przy okazji w tych samych mediach tyle reklam różnych leków na wzmożenie męskich możliwości. Jak po męsku, to po męsku! W końcu nieruchomość, to nieruchomość, więc wszystkie te
kwestie należy skutecznie prostować!

10 maja
A w mediach znowu na topie wypowiedzi pani
poseł Pawłowicz po kolejnym pseudoparlamentarnym locie, podobno do Japonii. Mózg, słuch i węch
już się człowiekowi lasuje, jak obcuje z tym, co ta
pani mówiąc między jednym a drugim kęsem w ławie poselskiej z siebie wydala. A może by trochę

21 maja
I jak na zawołanie jest nowy pomysł
coraz bardziej pomysłodawczego ministra
od tak zwanego zdrowia. Otóż właścicielami aptek mogą być już tylko aptekarze. Idąc dalej tropem takiego
myślenia wniosek sam się narzuca – sklepy mięsne dla rzeźników,
obuwnicze dla szewców, z dewocjonaliami – dla dewotów, gospodarstwa domowego – dla gospodyń domowych, odzieżowe – dla
krawców a agencje towarzyskie –
dla agentów! Kolejny raz myślę,
że jednak Kmicic by się przydał.
I to bardzo!

Sąsiad spod okna miał wczoraj operację. Już
leżąc na stole operacyjnym usłyszał od pielęgniarki – „Spokojnie, proszę się nie bać, nie stresować, to prosty zabieg, najczęściej się udaje, zazwyczaj gładko idzie i bez większych powikłań.
Krew mamy zamówioną, ewentualną konsultację
specjalistyczną też”. Sąsiad na to – „Ja się nie boję!”. A pielęgniarka – „Nie do pana mówię, tylko do pana doktora”. No, uspokojenie przed zabiegiem z psychologicznego punktu widzenia to
bardzo istotna rzecz.

Mając już serdecznie dosyć tych nachalnych
telefonów proponujących mi wzięcie natychmiastowego, bardzo korzystnego kredytu bankowego
na dowolny cel, znalazłem optymalne rozwiązanie tego problemu. Na każdą kolejną telefoniczną propozycję odpowiadam – „Owszem, bardzo
chętnie wezmę proponowany kredyt, ale dopiero
za trzy miesiące, bo wtedy kończy mi się odsiadka za niespłacony poprzedni!”. I to działa niezawodnie. I mam spokój.

na kolejnej wizycie. To już piąta stwierdzona poprawa w ciągu ostatnich dwóch
lat. O wyleczeniu jeszcze nie mówiono.
Ale i tak się cieszę, chociaż martwi mnie,
co będzie, jak ta reforma służby zdrowia
pana ministra od zdrowia wejdzie w życie. I czy aby na pewno w życie? Bo co
wtedy będą znaczyły te dwa lata poprawy
w porównaniu z wiecznością?!

Odpowiedział, żebym obejrzał telewizję, to sobie na te żylaki wybiorę, co będę chciał, bo oferta reklamowa jest duża.
Trudno, zgodnie ze specjalistyczną poradą opłacę ten abonament, bo w końcu jak
się leczyć, to skutecznie!

25 maja
Podobno zadłużenie polskich szpitali sięga astronomicznych sum. Tylko
czekać, by pojawiła się ustawa, zgodnie z którą każdy pacjent powinien się
w izbie przyjęć pojawić z własnym łóżkiem, pościelą i podstawowymi lekami,
których spis ogłoszony będzie w Dzienniku Ustaw. A pacjenci do operacji dodatkowo z opatrunkami, drenami, pakietem farmakologiczno-anestezjologicznym i określoną ustawowo ilością materiału szewnego, czyli nici chirurgicznych.
A kiedyś powszechnie używało się ketgutu, czyli nici produkowanych z jelit baranich. I po co to było zmieniać, gdy baranów coraz więcej?! A jakie oszczędności
by były! O korzyściach społeczno-politycznych nawet nie mówię!

22 maja

12 maja
Janosik już przestał być legendą i symbolem, bo za Ziobro już tylu zawisło niezawiśle na tylu synekurach, że o tej legendzie nie ma co mówić. A haki przydadzą
się dla innych.

17 maja
Boże, podobno zmniejszają emerytury tym wszystkim, którym można zarzucić jakąkolwiek współpracę lub służbę dla
minionego reżymu. A jak to jeszcze rozszerzą przepatrując poprzednie pokolenia?! I tego się boję, bo dziadek walczył
pod Lenino. A mógł zdezerterować!
I gdyby to zrobił, to ja swoją emeryturę miałbym nie do ruszenia! A teraz nie
wiem, jak będzie.

20 maja
Podobno stan mojego zdrowia kolejny raz
się bardzo poprawił. Tak mi obwieszczono

Lekarz powiedział mi, że poza
tym, z czym aż tyle już tu leżę, to
jeszcze dodatkowo mam żylaki. Zapytałem, jak to na urologii, czy powrózka a on na to, że nóg, bo chyba były częściej używane. Dowcipas!... Spytałem, co mi proponuje w związku z tym.

28 maja
Piszę ten swój pamiętnik chyba już
z nawyku, bo co znaczy to moje zwykłe
pisanie w porównaniu z niezwykłymi realiami, których ani pisaniem, ani rozumem już prawie nie da się ogarnąć...
Irosław Szymański

Zjazd Absolwentów
Wydział Lekarski AM w Lublinie
rocznik 1984-1990/91
Koleżanki i Koledzy!!!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie
• Termin: 21października 2017 (sobota).
• Miejsce: hotel Agit, Lublin,
ul. Wojciechowska 29
(istnieje możliwość rezerwacji noclegu
w hotelu Agit, kontakt: 721 1003 300,
recepcja@agit.com.pl; w hotelu Focus,
al. Kraśnicka 80, kontakt: 81 527 00 44,
biuro@hotelfocus.pl)
• Zgłoszenia prosimy kierować na adres
e-mail: zjazd.am@gmail.com
• Telefonicznie, SMS pod nr tel.:
508 074 969 Edyta Rybak,
501 603 678 Tomasz Broda.
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W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko
(także panieńskie), adres internetowy, ew. telefon, nr grupy studenckiej.
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmujemy do:
31 lipca 2017.
Uwaga! – dalsze informacje będą przekazywane tylko drogą elektroniczną do osób, które
podały adres mailowy.
Koszt uczestnictwa: PLN 250,- (w przypadku rezygnacji po 31.08.2017 nie zwracamy wpłat)
nr konta: 34 2490 0005 0000 4000 5090
0276 (w tytule przelewu prosimy podać imię
i nazwisko uczestnika).
Prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu
i powiadomienie wszystkich znajomych!!!
Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny
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Piastowskim szlakiem
W weekend majowy wybrałem się
z rodziną do Poznania i w okolice, aby
zwiedzić miejscowości i zabytki, związane z początkiem historii Polski. Trasę
można zaplanować na 4-6 dni, najlepiej
samochodem, jadąc z Lublina przez Puławy – Radom – Sochaczew do Poznania.
Czas podróży to trochę ponad 5 godzin.
Zaczęliśmy od Poznania.
Katedra św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim to jeden z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra (od 986 r.). Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski:
księcia Mieszka I, królów Bolesława
I Chrobrego, jego syna Mieszka II oraz
wnuka Kazimierza Odnowiciela, który ocalił nasz kraj od wymazania z kart
historii. Katedra na przestrzeni wieków
była wielokrotnie niszczona. W czasie II
wojny światowej hitlerowcy zrobili z niej
magazyn. Po wojnie została odbudowana w formie gotyckiej z przełomu XIVXV wieku. Wielkim sukcesem architektów i historyków sztuki stało się wyposażenie, kompletnie wypalonego wnętrza świątyni, w cenne dzieła sztuki sakralnej. Prawdziwym klejnotem katedry
jest wielki ołtarz – poliptyk, dzieło wybitnych mistrzów śląskich z przełomu XIV-XV wieku. Za jedną z najciekawszych
kaplic należy uznać Złotą Kaplicę, która

Złota Kaplica

została ukończona w 1841 r. w stylu bizantyjskim. Znajdują się w niej grobowce
Mieszka I i Bolesława I Chrobrego oraz
ich pomniki. Dużą ciekawostką jest miecz
św. Piotra, a według legendy jego kopia.
Miecz miał należeć do św. Piotra, który
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odciął nim ucho Malchosa, sługi arcykapłana, podczas pojmania Jezusa Chrystusa w Getsmani.
Poznańska fara położona w pobliżu Rynku, to według wielu historyków
sztuki, najpiękniejszy kościół barokowy w Polsce, a jej organy mają piękniejsze brzmienie niż organy w Oliwie, czy
w Leżajsku. Według legendy, głównym
sponsorem organów miała być pewna
starsza dama, która zastrzegła sobie anonimowość. Jednak gdy jej piękny podarunek jest remontowany, to zjawia się
ona o północy i daje się rozpoznać konserwatorom
Zamek cesarski w Poznaniu został
zbudowany w latach 1905-1910, dla ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma II Hohenzollerna. Jest on jednym z najmłodszych zamków w Europie. Posiadał 585
komnat, na 6 kondygnacjach. Pierwsze
piętro przeznaczone było dla cesarza,
a drugie dla następcy tronu. Najwspanialszym pomieszczeniem była Sala Tronowa, nawiązująca do bizantyjskiej bazyliki, a znajdujący się w niej tron ważył 3,5
tony. W czasach II RP, zamek był rezydencją marsz. J. Piłsudskiego, a następnie prezydentów Polski. Po zajęciu Poznania w 1939 r. Hitler zlecił przebudowę zamku. W miejscu dawnej, pięknej
kaplicy, powstał osobisty gabinet Hitlera, z podgrzewanym balkonem,
z którego Fuehrer miał przyjmować defilady. Gabinet był urządzony identycznie, jak jego odpowiednik w Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Pomieszczenia
te zostały zachowane i można
je zwiedzać.
Muzeum Narodowe w Poznaniu – zobaczyć trzeba koniecznie, bo posiada ono największą kolekcję malarstwa zachodnioeuropejskiego w Polsce. Liczne są również obrazy
polskich twórców.
Koziołki na wieży ratuszowej – po odegraniu hejnału,
punktualnie o 12., pokazują się
dwa koziołki. Jest to nawiązanie
do legendy o tym, jak burmistrz
przyjmował wystawnym przyjęciem ważnego dygnitarza. Jednak kuchcik zagapił się i przypalił przygotowaną pieczeń z sarny. Przerażony, że zostanie ukarany, wybiegł na podwórze i złapał dwa koziołki, których mięso miało udawać sarnę. Jednak koziołki uciekły kuchcikowi na wieżę ratuszową i zaczęły wykonywać różne figle, ku uciesze zgromadzonych gapiów. Huczny śmiech wywabił gości z uczty, a rozweseleni dygnitarze
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postanowili podarować przewinienie
kuchcikowi, a koziołkom życie.
W kolejnym dniu naszej wycieczki wybraliśmy się do dwóch wspaniałych rezydencji magnackich – w Rogalinie i Kórniku (15-20 km od Poznania).
Pałac w Rogalinie to imponująca budowla, wzniesiona w 1772 r. przez Kazimierza Raczyńskiego, a w ostatnich latach wspaniale wyremontowana z funduszy Unii Europejskiej. Przedstawiciele rodziny hrabiów Raczyńskich herbu Nałęcz,
pięknie zapisali się na kartach historii Polski. Edward hr. Raczyński (1785-1845)
to oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, twórca pierwszej biblioteki publicznej w Poznaniu, zasłużony wydawca cennych książek historycznych i literackich.
Zorganizował w swoim pałacu pierwsze
w Wielkim Księstwie Poznańskim, muzeum domowe, bogate w zbiory pamiątek
nie tylko rodzinnych, ale i narodowych.
Był też głównym fundatorem i budowniczym Złotej Kaplicy w katedrze w Poznaniu. Jego prawnuk, Edward Bernard
hr. Raczyński (1891-1993) niezwykle zasłużony, polski mąż stanu, prezydent RP
na uchodźstwie, w 1991 r. powołał Fundację im. Raczyńskich, dzięki czemu jego dobra, w tym pałac w Rogalinie, przekazano na cele publiczne.

Autor z córkami prezydenta hr. Raczyńskiego

Zamek w Kórniku – początki jego
historii sięgają średniowiecza. W drugiej
połowie XVIII w. właścicielką zamku była Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka. Ta światła i gospodarna właścicielka przebudowała swoją siedzibę, nadając
jej charakter barokowej rezydencji arystokratycznej. Jest ona bohaterką legendy o białej damie (od koloru sukni), która w nocy schodzi z portretu, a o północy
zjawia się rycerz (lub kochanek) w czarnej zbroi i zabiera ją na tajemniczą przejażdżkę po parku. W XIX w. symbolami

Teofila Działyńska – Biała Dama

Fundacji winien być czytany w szkołach
na równi z arcydziełami wieszczów narodowych”. W budynkach administracji
zamku urodziła się laureatka Nagrody
Nobla, Wisława Szymborska, której ojciec zarządzał majątkiem.
Zamek w Gołuchowie – to jedna
z największych atrakcji Wielkopolski i jeden z najpiękniejszych zamków w całej
Polsce. Stanowi on wspaniały przykład
francuskiego renesansu i szczyci się niezwykłą historią. Przed wiekami należał
do magnackiej rodziny Leszczyńskich,
z której pochodził król Stanisław Leszczyński. Jego córka, Maria, została królową Francji jako żona króla Ludwika
XV. W 1855 r. dobra gołuchowskie zakupił Tytus hr. Działyński z Kórnika.
W 1857 r. syn Tytusa, Jan hr. Działyński
poślubił Izabellę ks. Czartoryską (18301899), która przebudowała rezydencję,
nawiązując do jej królewskich właścicieli. Izabella sprowadziła artystów z Francji, którzy odrestaurowali obiekt na wzór
zamków znad Loary. W zamku ks. Czartoryska rozpoczęła kolekcjonowanie dzieł
sztuki, w tym wspaniałych greckich waz

obrony Wielkopolski przed germanizacją byli Adam hr. Działyński i jego syn
Jan Kanty hr. Działyński. Za uczestnictwo w powstaniach władze pruskie zabrały im czasowo majątek. Wielką ich zasługą jest również ratowanie
cennych rękopisów z hiZamek w Gołuchowie
storii Polski, przedstawiających wielkie dzieje naszego kraju z czasów Jagiellonów. Chcąc uchronić nazwę zamku przed
zniemczeniem, pisali Kórnik przez „ó”, aby Prusacy nie mogli pisać jej po
niemiecku, bo ich alfabet
nie ma takiej litery. Po ich
śmierci Kórnik odziedziczył ich kuzyn, Władysław hr. Zamoyski (18531924), który stał się przykładem wielkiego polskiego patrioty. Był właścicielem nie tylko Kórnika, ale
i Zakopanego. Nazywano
go „zbawcą Tatr”, bo jemu zawdzięczamy to, że do Polski należy sprzed 4500 lat, a był to pod względem
Morskie Oko. W wyniku wieloletniej wal- wartości drugi zbiór w Europie. Dodatkoki z niemieckim arystokratą ks. Hohenlo- wą atrakcją zamku jest piękny park krajohe wykupił dobra zakopiańskie. Dopro- znawczy (162 ha), na jego terenie rosną
wadził za swoje pieniądze kolej do Zako- różne gatunki egzotycznych drzew. Na
panego oraz drogę z Zakopanego do Mor- terenie parku jest jedyny w Wielkopolskiego Oka. Był człowiekiem niezwy- sce wybieg dla żubrów. Ostatni właścikle skromnym, a chociaż był właścicie- ciel zamku Adam Karol ks. Czartoryski,
lem linii kolejowej to, gdy jechał swoim brat cioteczny króla Hiszpanii, Jana Kapociągiem, kupował dla siebie bilet dru- rola I, w grudniu 2016 r. sprzedał w odgiej klasy. W 1924 r., wraz z siostrą Ma- dzielnej transakcji, za 20 mln zł, Gołurią, utworzył fundację i ofiarował Kór- chów ministrowi kultury.
nik i Zakopane narodowi polskiemu. NaBazylika Matki Bożej Królowej Polpisał wówczas – „Dziś najszczęśliwszy ski w Licheniu – największy kościół
dzień w moim życiu. Nie mam już nic”. w Polsce, to kolejny etap naszej wycieczStefan Żeromski pisał – „Akt donacyjny ki. Na pewno spełnia ona podstawowy
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wymóg świątyni, że można w niej odprawić msze św. Jednak nie tylko dla mnie,
jej zimne, olbrzymie puste wnętrze nie
sprzyja modlitewnemu skupieniu. Betonową konstrukcję świątyni pomalowanej
żółtą farbą, trudno uznać za dzieło sztuki
sakralnej. Daleko jej do wspaniałych katedr w Poznaniu i w Gnieźnie. Natomiast
sama bazylika bardzo ożywiła gospodarczo okolicę, powstały liczne pensjonaty,
sklepy z dewocjonaliami, parkingi. Zadowoleni z bazy noclegowej, hotelu „Atut”,
z dobrą restauracją, basenem i SPA, po odpoczynku zrobiliśmy jednodniowy wypad
do Kruszwicy i Gniezna.
Kruszwica – piękne miasto, położone nad jeziorem Gopło, ze słynną Mysią
Wieżą, która jednak nie ma nic wspólnego
z królem Popielem. Wieża z tarasem widokowym jest pozostałością po zbudowanym przez Kazimierza Wielkiego w XIV
w. zamku. Sam zamek w czasie „potopu”
w 1655 r., został kompletnie zniszczony
przez Szwedów.
Katedra w Gnieźnie – nazywana jest
„matką kościołów polskich”, a fundatorką jej miała być Dąbrówka, pierwsza żona księcia Mieszka I. Dąbrówka, która
przyniosła do Polski chrześcijaństwo, została pochowana w 977 r. w tej katedrze.
Wielkim wydarzeniem, które miało w niej
miejsce był zjazd w 1000 r. Bolesława
Chrobrego z ces. Ottonem III. W czasie
zjazdu Bolesław został uznany za niezależnego władcę. W tej samej katedrze Bolesław I Chrobry, w 1025 r., został koronowany na pierwszego króla Polski. Do
najcenniejszych zabytków tej świątyni należy konfesja św. Wojciecha oraz słynne
Drzwi Gnieźnieńskie z 1175 r., które są
unikatowym dziełem sztuki romańskiej
w skali światowej.
Jerzy Jakubowicz

Relikwie św. Wojciecha
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Praca
Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne wynagrodzenie, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Lekarz, lat 40, poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 5. roku specjalizacji
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy
w zespole, łatwo przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od
zaraz. Tel. 534 971 771.
• NZOZ „ESKULAP” s.c. w Rejowcu Fabrycznym,
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 99,
pilnie zatrudni lekarza do pracy w POZ. Tel. (82)
56 63 180 lub eskulap.rejowiec@wp.pl
• Przychodnia NZOZ KRASMEDIC CENTRUM
w Krasieninie Kolonii 23 gmina Niemce, zatrudni: lekarza POZ, lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej (również w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej) lub z kwalifikacjami
lekarza POZ . OFERUJEMY: pracę w nowej, nowoczesnej przychodni, miłą, rodzinną atmosferę w pracy elastyczny – dostosowany indywidualnie – wymiar czasu pracy (dwa dni w tygodniu – od 8.00 do 18.00 oraz w soboty – od
8.00 do 13.00), dowolny rodzaj umowy: kontrakt, umowa zlecenie lub umowa o pracę. Tel.
603 911 133 i www.krasmedic.pl
• NZOZ Puls-Med, Lublin, ul. Weteranów 11 zatrudni lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji na umowę o pracę. Tel. 603 663 034 lub
606 203 502.
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Chełmie zatrudni lekarza
specjalistę chirurgii naczyniowej na stanowisko: kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej, oraz asystentów w nowo otwieranym oddziale. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia. Tel. 82 562 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
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc na stanowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc.
Możliwość otrzymania mieszkania służbowego w centrum Zamościa. Tel. 84 677 50 21.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc lub specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Chorób Płuc oraz lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zainteresowanych formie
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Telefon 84 677 50 21.
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• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale
Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej
dla zainteresowanych formie (umowa o pracę,
umowa cywilnoprawna).
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarza anestezjologa w dogodnej formie (umowa o pracę, kontrakt). Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu 84 677 50
21.
• NZOZ ARS MEDICA w Lublinie, ul. Bursztynowa
24, zatrudni lekarza pediatrę, specjalistę medycyny rodzinnej oraz podejmie współpracę
z lekarzami różnych specjalności: ginekologii,
urologii, kardiologii, alergologii, endokrynologii, dermatologii, neurologii, ortopedii i rehabilitacji. Tel. 609 640 031, email: b.gaslawska@
gmail.com
• SP ZOZ w Bychawie zatrudni do pracy lekarzy
POZ. Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt, tel. 81 566 94 50 lub przesłanie CV na adres spzoz@spzoz.bychawa.pl
• NZOZ PMR„VITA” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul.
1000-lecia P.P. 13, zatrudni na stałe lekarza rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00 lub kom. 513
030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl.”
• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świdniku zatrudni lekarza chorób wewnętrznych i lekarza kardiologa
w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale
Kardiologicznym oraz lekarza ze specjalizacją
w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Świdniku – na podstawie umowy
o pracę bądź w ramach kontraktu (umowy cywilnoprawnej ), a także lekarza na podstawie
umowy cywilnoprawnej w Izbie Przyjęć Internistycznej. Tel. (81) 751 46 64 i (81) 751 42 15.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów
w dziedzinie: chirurgii ogólnej, anestezjologii,
neonatologii (praca w oddziałach szpitalnych),
neurologii (konsultacje w oddziałach szpitalnych), medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii (praca w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Borzechowie) i medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub pediatrii (praca w ośrodkach zdrowia na terenie
gminy Wojciechów). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, lub sekretariat.
zoz1@powiat.lublin.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy korzystne warunki płacowe oraz bardzo dobre warunki pracy. Tel.
504 073 832.
• Lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub
po stażu na umowę o pracę zatrudnię w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym w Tomaszowie Lubelskim, kontakt
607 566 615.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• 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 w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni pilnie stomatologa. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501
063 325.
• Centrum Medyczne w Przeworsku, ul. Konopnickiej 15, zatrudni lekarza dentystę – zapewniamy pracę w miłej atmosferze z wykwalifikowaną asystą. Dwa gabinety wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia (RTG, panorama, sedacja, znieczulanie komputerowe, mikroskop). Oferujemy b. dobre warunki finansowe. Kontakt, tel. 693 306 062, wladekkruk@
tlen.pl (35 minut z Rzeszowa).
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Krasnymstawie zatrudni stomatologa do leczenia
endodontycznego. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 662 313 363.
• Nowoczesny gabinet stomatologiczny w Krasnymstawie zatrudni lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Forma
współpracy do uzgodnienia. Tel. 662 313 363.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ.
Praca w szkole. Tel. 502 365 615.
• Stomatologa zatrudnię, tel. 697 979 182.
• Gabinet stomatologiczny pod Lublinem zatrudni lekarza dentystę specjalistę stomatologii zachowawczej, jak również dentystę bez specjalizacji. Praca w ramach NFZ i prywatnie. Kontakt:
Tel. 519 059 006, e.sledzicka@interia.pl
• Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni lekarza dentystę
z przynajmniej dwuletnim stażem pracy. Tel.
500 200 181.
• Zatrudnię lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub po stażu na umowę o pracę w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym w Tomaszowie Lubelskim. Tel. 607
566 615.
• Zatrudnię w gabinecie stomatologicznym
w Lublinie lekarza dentystę (praca w ramach
umowy z NFZ i komercyjnie). Tel. 503-595-286,
e-mail: m_dent@onet.pl
• Zatrudnię stomatologa. Praca na NFZ i pacjenci
prywatni. Warunki do ustalenia. Praca w Łęcznej. Kontakt mailowy fadesc@interia.pl

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego województwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Telefon: 502 115 045.
• Wynajmę gabinet w przychodni stomatologicznej na nowym osiedlu w Łęcznej na działalność medyczną lub pokrewną. Kontakt na
maila fadesc@interia.pl
• Gabinet ginekologiczny do wynajęcia. Centrum Lublina, ul. Hempla. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601-273-000.

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych
przysyłanych drogą e-mailową.: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa” przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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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

Składki członkowskie w 2017 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem
1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki
członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca
składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył
75 lat lub został skreślony z rejestru członków
okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej

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

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

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

konto na pożyczki:
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2016
poz. 522) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym
o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji
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Biura w delegaturach

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

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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec, Grzegorz Pietras,
Janusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Redakcja:
Marek Stankiewicz (redaktor naczelny), Anna Augustowska (sekretarz redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz,
ks. Wojciech Iwanicki, Jerzy Jakubowicz, Maria Król, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Uwaga!
Zmiana

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

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14,
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 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

