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Antyszczepionkowa ofensywa

Diagnoza wstępna
Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty to na razie dokument
w formie granatowej ksią eczki, której w zasadzie nie
nosimy przy sobie i rzadko u ywamy. Zwykle raz na kilka lat, aby dokonać okre lonych wpisów, czy pokazać
np. przy zatrudnieniu.
Jednak ju wkrótce to si zmieni.
I to niezale nie od indywidualnych zapatrywań naszych członków lekarzy i lekarzy dentystów czy nawet
protestów. Wchodzenie cyfryzacji do medycyny dotyczy w wi kszym lub mniejszym stopniu ka dego lekarza i cz ć z nas, pomimo wielu jej wad, jest ostatecznie z niej zadowolona. Inni chyba przyj li pogląd, e tak być musi i chyba rzeczywi cie –
tak być musi. Czeka nas niebawem nast pny krok związany z cyfryzacją, mianowicie prowadzenie zasadniczej cz ci dokumentacji wyłącznie
w postaci elektronicznej. Podkre lam słowo „wyłącznie”, bo jest z nim
związane nasze prawo wykonywania zawodu. Co prawda termin obowiązku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej zostanie prawdopodobnie przesuni ty z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019 i rok pó niej
termin elektronicznego wystawiania recept, czy jeszcze nast pny rok dla
elektronicznego wystawiania skierowań ale dla wszystkich tych czynnoci potrzebny b dzie podpis elektroniczny lekarza lub lekarza dentysty.
Żunkcjonalno ć podpisu elektronicznego posiadać b dzie nowe Prawo
wykonywania zawodu. Dodatkowo Prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty stanowić b dzie w przyszło ci Kart Specjalisty
Medycznego (KSM), „a zatem powinno umo liwiać identyﬁkacj i uwierzytelnienie pracownika medycznego, na potrzeby udzielania wiadczeń
opieki zdrowotnej”. Prawo, o którym mowa, b dzie nowym dokumentem w formie karty poliw glanowej o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego, b dzie zawierało mikroprocesor, w którym m.in. zostaną umieszczone dane do składania kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego. W projekcie o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty… przewiduje si dwa warianty dokumentu. Pierwszy
wariant oznacza prawo wydawane na czas nieoznaczony, nieobarczone
jednocze nie adnymi ograniczeniami dla obywateli polskich, obywateli Unii źuropejskiej oraz dla cudzoziemców nieb dących obywatelami Unii. Poniewa ten nowy dokument elektroniczny wydawany b dzie
na cały okres kariery zawodowej, nie b dzie mo liwo ci umieszczania
na nim jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Wszelkie zmiany, jak np.
zawieszenie prawa wykonywania zawodu, umieszczane b dą w zapisie
elektronicznym. W drugim wariancie przyznaje si prawo na czas okrelony w związku z celem, na jaki zostało przyznane (np. sta podyplomowy, sta adaptacyjny). Dane te zostaną zapisane w postaci elektronicznej. Przewiduje si , e nowe prawa wykonywania zawodu wydawane b dą nie pó niej ni od 1 stycznia 2019 r., a wymiana starych praw
na nowe zakończy si 30 czerwca 2023 r. Równie z datą 30 czerwca
2023 r. ma zakończyć si wa no ć dotychczas wydanych praw wykonywania zawodu. Operacja wymiany i wydawania naszego najwa niejszego dokumentu zawodowego b dzie nie lada przedsi wzi ciem zarówno
pod wzgl dem ﬁnansowym, jak i ogromnego wysiłku osób działających
w Izbie, które b dą ustawowo zobowiązane do jego realizacji. Natomiast
Naczelna Izba Lekarska odpowiedzialna b dzie za stworzenie systemu
i utrzymanie jego funkcjonalno ci. Koszt całej operacji został oszacowany do kwoty nie wy szej ni 44 542 tys. zł w limitach w poszczególnych latach do 2026 roku. Polska Wytwórnia Papierów Warto ciowych
ma być, wg projektu, twórcą oprogramowania elektronicznego, producentem elektronicznych praw wykonywania zawodu łącznie z wydawaniem certyﬁkowanego podpisu elektronicznego. Całkowite wykonanie
tak du ego przedsi wzi cia pociąga za sobą du e koszty spowodowane
m.in. konieczno cią zwi kszenia zatrudnienia w izbach. Czy lekarzowi
Kowalskiemu b dzie lepiej z nową kartą zamiast dotychczasowej… trudno powiedzieć. B dzie to kolejna plastikowa karta, kształtem podobna do
wielu innych, mieszczących si w naszych portfelach.
Janusz Spustek
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Naczelna Rada Lekarska postuluje wprowadzenie obowiązkowych zaświadczeń o szczepieniach przed przyjęciem do żłobka, przedszkola
i szkoły. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że byłoby to niezgodne z prawem oświatowym i ustawą
o opiece nad dziećmi do lat 3. W ubiegłych latach
tak przynajmniej orzekły sądy, uchylając uchwały samorządów (np. Częstochowy), które chciały uzależnić od wykonanych szczepień przyjęcia
dzieci do placówek szkolnych.
W ostatnich latach zwi kszyła si liczba dzieci,
które nie są poddawane ustawowemu obowiązkowi
szczepień ochronnych. Oznacza to, e prawo jest lekcewa one lub sprytnie omijane. Decyzja rodziców
o nieszczepieniu stwarza zagro enie dla zdrowia nie
tylko tego dziecka, ale równie innych maluchów,
bo spada wówczas tzw. odporno ć zbiorowiskowa.
Dlatego, wprowadzenie obowiązku przedstawienia
za wiadczania o wykonaniu szczepień przed przyj ciem do placówki o wiatowej jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.
Szczepionki ocaliły wiat od zagłady, straszniejszej od wiatowych wojen. Dzi ki nim znikn ła
ospa i cholera, które dziesiątkowały wsie i miasta.
Dzi polski rząd refunduje szczepionki przeciwko
13 chorobom. W Stanach nikt nikogo do szczepień
nie zmusza, ale bez kompletu 16 szczepień adne
dziecko nie zostanie tam przyj te do łobka, przedszkola, szkoły lub na uczelni . Zaznaczmy, e kraje zachodnie ju płacą bole nie za demagogi dotyczącą szkodliwo ci szczepionek, bo notują wzrost
zachorowalno ci na odr . Teraz ta fatalna moda zagra a Polsce. Ale ubolewam, e...

odporno ć osób szczepionych oraz wywołują ró norakie powikłania. A ludzie wiatli wycofują si ze szczepień, szczepienia
są powszechnie stosowane dlatego, e przynoszą zyski ﬁrmom
farmaceutycznym, czym naruszył art. 1 ust. 3 w zw. z art. 2
ust. 2 i art. 71 Kodeksu etyki lekarskiej.

Rekompensata za skutki uboczne
Niezaszczepionych dzieci przybywa (w 2015 r. było ich
17 tys.), państwo szuka wi c sposobów, by przekonać rodziców do wykonywania obowiązkowych szczepień. W 2011 r.
odnotowano 1130 niepo ądanych odczynów poszczepiennych,
a w 2015 r. – 2111. źpidemiolodzy podkre lają, e liczby wiadczą nie o rosnącej szkodliwo ci szczepień, ale o lepszym nadzorze. Wojewodowie nakładają coraz wi cej kar, ale zwykle

Co na to Europa?

…nie omija też medyków.
W Naczelnym Sądzie Lekarskim orzeczono ju
kary wobec lekarzy, którzy propagowali postawy
antyzdrowotne. Lekark A. B.-K. z Wielkopolski w czerwcu 2015 roku ukarano naganą. Zarzut
dotyczył post powania lekarki obwinionej o to,
e w Przychodni Lekarza Rodzinnego B.-K. w okresie od stycznia do grudnia 2012 r., podczas kwaliﬁkacji dzieci do obowiązkowych szczepień ochronnych, podawała ich opiekunom informacje o mo liwych zagro eniach wynikających ze stosowania
szczepionek w oparciu o informacje niepoparte dowodami naukowymi i w taki sposób, e opiekunowie dzieci odst powali od ich szczepienia, co skutkowało istotnym wzrostem liczby dzieci niepoddanych szczepieniom w ww. przychodni i co wskazywało na propagowanie przez nią postaw antyzdrowotnych, czym naruszyła art. 1.3 w zw. z art. 2.2
i art. 71 Kodeksu etyki lekarskiej.
Z kolei, w lutym 2016 roku Okr gowy Sąd Lekarski w żdańsku orzekł kar upomnienia wobec dr.
med. J.W. Tym razem pan doktor był go ciem programu telewizyjnego w TVP INŻO, gdzie z wielomilionową publiczno cią w do ć oryginalny sposób podzielił si informacją, i szczepienia przeciwko chorobom zaka nym nie przynoszą szczepionym korzyci zdrowotnych, są szkodliwe, poniewa zmniejszają

niepo ądanego po szczepieniu. Pieniądze dostaliby rodzice, których dzieci traﬁą po szczepieniu do szpitala z ci kim odczynem poszczepiennym, przy czym nie trzeba b dzie wykazać związku mi dzy pogorszeniem stanu zdrowia a szczepieniem. Pieniądze mają być rekompensatą za wydatki poniesione na leczenie dziecka, czy przerw w pracy rodzica. żIS
szacuje, e rocznie takich rekompensat mo e
być 20-30. O wysoko ci tych rekompensat na
razie panuje cisza.
Sceptycy obawiają si , e rekompensaty mogą jeszcze zwi kszyć nieufno ć rodziców. Mogą być odebrane jako sygnał ze
strony państwa, e szczepionki są niebezpieczne. Lepszą drogą wydaje si być nieustanna edukacja.

rodzice je po prostu płacą i dalej nie szczepią dziecka. Przed Sądem Rodzinnym w Inowrocławiu toczy si post powanie wobec rodziców, którym za niezaszczepienie córki grozi ograniczenie praw rodzicielskich.
Rodzice dzieci, które w wyniku skutków ubocznych obowiązkowej szczepionki traﬁą do szpitala, dostaną rekompensat – zakłada projekt ustawy, nad którą pracuje żłówny Inspektorat Sanitarny. Na rekompensaty mają si zło yć ﬁrmy farmaceutyczne. – To odpowied państwa na antyszczepionkową fobi , być mo e te mały ukłon w stron organizacji przeciwnych obowiązkowym szczepieniom. Ale przede wszystkim to
troska o rodziny, które wykonują obowiązek narzucony przez
państwo – mówi Jan Bondar, rzecznik żłównego Inspektoratu Sanitarnego.
Minister Radziwiłł zastrzega, e potrzebny b dzie solidny,
obiektywny sposób oceny, czy rzeczywi cie doszło do zdarzenia

Pod koniec czerwca br. źuropejski Trybunał Sprawiedliwoci wydał orzeczenie w sprawie Żrancuza, który jako nastolatek został zaszczepiony przeciwko ółtaczce, a potem zachorował na stwardnienie rozsiane i 13 lat pó niej zmarł. S dziowie stwierdzili, e mo liwe jest odszkodowanie, je li udowodni si związek przyczynowo-skutkowy dolegliwo ci ze szczepieniem i wska e kilka podobnych przypadków. Własne systemy odszkodowań za skutki uboczne szczepień mają m.in. kraje skandynawskie.
Sąd Najwy szy we Włoszech odrzucił odwołanie, które złoył ojciec chłopca cierpiącego na uszkodzenie mózgu z objawami autyzmu. Twierdził on, e mały pacjent ucierpiał w wyniku
podania szczepionki przeciwko poliomyelitis. W uzasadnieniu
wyroku czytam m.in., e nie istnieją adne badania epidemiologiczne, które mogą potwierdzić korelacj pomi dzy szczepieniem i chorobą. Co wi cej, sąd orzekł, e nie mo na przedstawić hipotezy o szkodliwo ci szczepienia „w sposób statystycznie do przyj cia i przekonujący”. Ten wyrok wywołał wrzenie
w debacie publicznej. Włoska minister zdrowia Beatrice Lorenzin skomentowała wyrokŚ „Ta teza (o szkodliwo ci szczepień) została w minionych latach zdementowana przez wiatową wspólnot naukową, a tak e przez wymiar sprawiedliwo ci
dzi ki temu wyrokowi Sądu Najwy szego”. Lorenzin chce, aby
rząd przyspieszył prace nad dekretem, eby „podnie ć szybko
stopień masowej immunizacji we Włoszech, obni onej w niepokojący sposób z powodu szerzenia si tez antynaukowych”.
***
Antyszczepionkowcy nadu ywają cz sto argumentu, e
szczepienia powodują gro ne dla zdrowia powikłania. Pami tajmy, e medycyna to nie mikrofalówka, która działa według jednej instrukcji obsługi. Powikłania to chleb powszedni w medycynie. Nie mylmy ich ani z bł dem, ani zaniedbaniem medycznym. Najwy szy czas, by zacząć szczepić zdrowy rozsadek!
Marek Stankiewicz

O zdrowiu po polsku i białorusku
W dn. 19-20 października 2017 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbędzie się III Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Jest to międzynarodowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń

w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce
i na Białorusi.
Uczestnikami forum są przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji
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państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele irm branżowych. Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego.
aa
3

Szukając nowych metod leczenia raka trzonu macicy
z Marcinem Bobińskim,
lekarzem z I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Być organizatorem spotkania tak
prestiżowej grupy jaką jest ENITEC to
wspaniałe wyróżnienie dla lubelskiej kliniki i pracujących w niej lekarzy. Czym
na to zasłużyliście?
– Z pewno cią i to nie tylko dla naszego zespołu, ale dla całego rodowiska ginekologów onkologicznych w Polsce. Zaczn mo e od wyja nienia, czym
jest źuropean Network for Individualized Treatment in źndometrial Cancer
(źNITźC). To grupa robocza, działająca
w ramach źuropean Society of żynecological Oncology (źSżO), która została

• W Polsce jesteście jedynym ośrodkiem, który współpracuje w ramach grupy ENITEC?
– Nie jeste my jedyni, warto tu wspomnieć o innych liczących si w Polsce
o rodkach, jak chocia by Centra Onkologii w Warszawie i Kielcach, które aktywnie biorą udział w projektach grupy.
Kontakty naszej kliniki z członkami grupy rozpocz ły si od spotkania
z prof. Żrederikiem Amantem z Leuven
w Belgii podczas zjazdu źSżO w Liverpoolu w 2012 r. Od tego czasu kilkakrotnie brali my udział w spotkaniach

Na zdjęciu:
prof. Jan Kotarski z prof. Ericą Werner, która kieruje działalnością ENITEC i Marcin Bobiński

powołana w celu stworzenia sieci o rodków zajmujących si badaniami nad poszukiwaniem nowych metod terapii nowotworów trzonu macicy (m.in. raka endometrium, mi saków macicy). Od wielu lat skupia wiodące europejskie o rodki,
które tak w swojej działalno ci klinicznej,
jak i naukowej skupiają si na problematyce tych nowotworów.
Warto podkre lić zasługi nie yjącej ju
prof. Helgi Salvesen, która była inicjatorką stworzenia tej grupy. Jej postać wywarła ogromny wpływ na rozwój ginekologii
onkologicznej. Pami ć prof. Salvesen została upami tniona przez wiele uniwersytetów na wiecie, m.in. Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Bergen czy Żreiburgu. W tym roku została ufundowana
nagroda jej imienia, która ma być przyznawana corocznie za wybitne osiągni cia naukowe w ginekologii onkologicznej. Jej pami ć została uczczona równie
podczas lubelskiego spotkania.
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grupy. Od kilku lat prowadzimy badania
w ramach mi dzynarodowej współpracy
z jednym z o rodków zrzeszonych w grupie źNITźC, MD Anderson Cancer Center w Madrycie.
• Na czym polega ta współpraca?
– Od kilku lat współpracujemy z wieloma o rodkami zarówno jako o rodek
koordynujący, jak równie uczestnik projektów koordynowanych przez innych.
W klinice posiadamy uzyskane od naszych kolegów z Hiszpanii linie komórkowe mi saków macicy, na których prowadzimy eksperymenty mające na celu lepsze poznanie biologii tych rzadkich nowotworów oraz poszukiwanie substancji,
które mogą stać si potencjalnymi lekami
stosowanymi w tej grupie nowotworów.
Jak dotąd udało nam si wytypować kilka substancji, które wykazały aktywno ć
cytostatyczną ale równie cytotoksyczną
wobec komórek mi saków, nie wpływając
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jednocze nie w istotnym stopniu na komórki prawidłowe. Aktualnie pracujemy
nad dobraniem odpowiednich st eń do
dalszych badań. Mam nadziej , e w tym
roku powstaną pierwsze publikacje prezentujące wyniki tego projektu.
Chciałbym wyra nie podkre lić, e
tego typu badania są owocem pracy specjalistów z wielu dziedzin, nie tylko klinicystów, prowadzenie takich eksperymentów nie byłoby mo liwe, gdyby nasza klinika nie dysponowała laboratorium
naukowym, w którym pracują do wiadczeni biolodzy i biotechnolodzy, kierowani przez doc. Iwon Wertel. Posiadanie takiego zespołu sprawia, e jeste my
atrakcyjnym partnerem dla o rodków zagranicznych, poniewa nawet w wysoko
rozwini tych krajach, posiadanie takiego
zestawu specjalistów w jednostce klinicznej nie jest powszechne.
W ramach prowadzonych badań rozwijamy równie współprac z innymi jednostkami naszej uczelni – m.in. z prof. Justyną Szumiło, która jest kierownikiem
Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej a tak e z prof. Jarogniewem
Łuszczki z Zakładu Patoﬁzjologii. Tak
wi c, poza kontaktami mi dzynarodowymi działalno ć w ramach grupy źNITźC
w naszym przypadku przyczynia si te
do integracji w ramach lubelskiego rodowiska naukowego. Nie ulega wątpliwo ci,
e rozwój badań onkologicznych b dzie
w przyszło ci ogniskował si w o rodkach uniwersyteckich. Z rozmów z naszymi go ćmi wynika jasno, e istnieje wiatowa tendencja do tworzenia wysokospecjalistycznych, du ych o rodków onkologicznych przy uniwersytetach, które posiadają odpowiednią infrastruktur i kadry, eby rozwijać t wcią nie do końca
poznaną dziedzin wiedzy.
Jednak źNITźC to nie tylko badania eksperymentalne, ale przede wszystkim kliniczne, od roku bierzemy udział
w wieloo rodkowym badaniu MoMatec zarządzanym przez o rodek w Bergen (Norwegia), które polega na poszukiwaniu markerów molekularnych pozwalających przewidzieć, jaki typ terapii b dzie najbardziej odpowiedni dla danej pacjentki.

organizacji spotkania grupy źNITźC
w czerwcu 2017 roku. Chciałbym podkrelić, e nie mieliby my okazji zorganizowania spotkania w Lublinie, gdyby nie zaanga owanie i inicjatywa prof. Wiesławy
Bednarek i prof. Jana Kotarskiego, którzy bardzo wspierają naszą prac swoim
autorytetem i do wiadczeniem.
W spotkaniu wzi ło udział ponad 30
naukowców, jak i klinicystów z dziedziny
ginekologii onkologicznej z wielu państw
źuropy i z Polski, reprezentujących ponad
20 jednostek naukowych, warto wymienić
kilka nazwisk osób, które stanowią wiatową awangard w badaniach nad nowotworami ginekologicznymi, tj. prof. źrica
Werner z Bergen w Norwegii, prof. Hanny
Pijnenborg z Nijmegen czy prof. Andrea
Romano z Maastricht w Holandii.
Na spotkaniu obecni byli studenci UM
w Lublinie, pomimo e tematyka znacząco wykraczała poza program studiów.
Zaanga owanie studentów zrzeszonych
w kole naukowym przy naszej klinice
w organizacj konferencji zostało zauwa one przez naszych go ci i pozwala
mieć nadziej , e badania nad nowotworami trzonu macicy b dą w przyszło ci
rozwijane w naszym o rodku.

• Domyślam się, że Państwa zaangażowanie – osiągnięcia i wyniki sprawiły, że w tym roku to Lublin zorganizował spotkanie?
– Spotkania grupy odbywają si corocznie, nast pne odb dzie si w Amsterdamie, a w 2019 roku w Liverpoolu.
Podczas spotkania źNITźC, które odbyło si w Kopenhadze w 2015 r., zespołowi naszej kliniki powierzono zaszczyt
reklama

• Jakie były główne tematy konferencji; jakie były nowe pomysły? Czyli, co
dało uczestnikom lubelskie spotkanie?
– Podczas spotkania prezentacje nowych projektów stanowią jeden z głównych punktów programu. W jednym
z nich mamy zamiar wziąć udział. O rodek we Żreiburgu w Niemczech zaproponował wspólne opracowanie metody wykrywania miRNA w krwi i moczu pacjentek z rakiem endometrium. Badania są na
razie w fazie wst pnej ale wyniki wydają si być obiecujące i być mo e w przyszło ci pozwolą na łatwiejsze, nieinwazyjne wykrywanie tego nowotworu i monitorowanie wyników leczenia.
• Może warto coś uwypuklić, podać,
w jakim kierunku zmierzają badania nad
leczeniem raka trzonu macicy?
– Z pewno cią obecnie badania zmierzają do opracowania metod doboru leczenia do konkretnego pacjenta. Dla nikogo nie stanowi ju tajemnicy fakt, e
nie tylko pomi dzy guzami ró nych pacjentek ale nawet pomi dzy poszczególnymi komórkami danego guza wyst pują ró nice genetyczne, jak równie ró nice w ekspresji pewnych białek. To mo e

być uznane za przyczyn zró nicowanej
odpowiedzi na leczenie, jak równie odpowiadać za wyst powanie wznów i przerzutów. Nale y wziąć pod uwag równie
zdolno ci metaboliczne pacjentki. Mamy
nadziej , e rozwój badań molekularnych
przeło y si na wprowadzenie nowych
terapii niejako szytych na miar dla ka dej z pacjentek. Jak ju wcze niej wspomniałem, tego rodzaju podej cie wymaga współpracy wielodyscyplinarnej, która
mo liwa jest jedynie w o rodkach skupiających klinicystów i specjalistów z zakresu nauk podstawowych, to pozwala mieć
nadziej na dalszy rozwój o rodków onkologicznych w ramach uniwersytetów
medycznych.
• Podobno medycyna wciąż czeka na
przełom w leczeniu nowotworów trzonu macicy?...
– Jest to bardzo heterogenna grupa nowotworów i wła ciwie nale ałoby omówić ka dy nowotwór z osobna. Zastrzegając, e jest to pewne uogólnienie nale y stwierdzić, e w wi kszo ci przypadków wyniki dotychczasowych metod leczenia pozostają dalekie od naszych
oczekiwań.

Wybory

Szkoda gadać

Początek głosowania drogą korespondencyjną
Niebawem rozpocznie si głosowanie korespondencyjne na
delegatów na Okr gowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji. Na adres
domowy otrzymają Państwo koperty z kartami do głosowania,
które nale y odesłać lub dostarczyć do Okr gowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 16 pa dziernika 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do korespondencji instrukcji, którą udost pniamy równie na stronie
OIL w zakładce Komisja Wyborcza.
Zach camy do udziału w wyborach. Od naszych głosów zale y kształt samorządu.
Przewodnicząca OKW
Maria Dura

Instrukcja głosowania
W związku ze zbliżającymi się wyborami na adresy korespondencyjne członków Lubelskiej Izby Lekarskiej zostaną
wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę do głosowania, małą białą kopertę oraz kopertę biało-żółtą.
Po zapoznaniu się z listą kandydatów (i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami umieszczonymi na stronie internetowej izby: www.oil.lublin.pl – zakładka Komisja Wyborcza), należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x” lub „+”.
Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Kartę do głosowania należy umieścić w najmniejszej (białej) z nadesłanych kopert. Kopertę należy zakleić. Aby zachować tajność
głosowania, koperty nie należy podpisywać, stemplować ani
w żaden inny sposób znakować. Zaklejoną kopertę z kartą proszę włożyć do większej (żółtej) koperty zaadresowanej do Okręgowej Komisji Wyborczej LIL.

Brak pieczątki lekarskiej lub podpisu lekarza w ramce na kopercie
uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w rejonie wyborczym

Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym miejscu na jej
odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską
oraz się podpisać . Na biało-żółtej kopercie nie trzeba naklejać znaczka. Przesyłka jest już opłacona. Przygotowaną w ten
sposób przesyłkę należy wysłać pocztą lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej najpóźniej do
16.10.2017 przed godziną 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu koperty do Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo oddać głosu korespondencyjnie, informujemy, że będzie możliwość oddania głosu osobiście w miejscu i terminie określonym odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. Szczegółowe informacje znajdą się na przesłanej instrukcji głosowania oraz na stronach BIP Lubelskiej Izby Lekarskiej –
www.oil.lublin.pl w zakładce Komisja Wyborcza.
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Na to nie ma zgody
Naczelna Izba Lekarska krytycznie
odniosła si do projektu Ministerstwa
Zdrowia umo liwiającego autoryzowanie badań diagnostycznych „na odległo ć”. Zdaniem samorządu, takie regulacje mogą mieć negatywne skutki dla
bezpieczeństwa pacjentów.
Ministerstwo skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia,
w którym umo liwiło autoryzacj badań
„na odległo ć”. Oznacza to, e diagnosta laboratoryjny, eby zatwierdzić wyniki badań, nie b dzie ju musiał ﬁzycznie przebywać w laboratorium.
Szczegółowe regulacje w tym zakresie mają si znale ć w „Wymaganiach
dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych
w przedsi biorstwach podmiotów leczniczych innych ni regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA”.
Ale projekt rozporządzenia, który umo liwia zdalną autoryzacj badań, wła nie
traﬁł do konsultacji społecznych. Zmiana ta – w ocenie MZ – wpłynie na popraw dost pno ci do tych badań.
Przeciwko takiej zmianie od dawna protestuje Krajowa Izba Diagnostów
Laboratoryjnych, wypowiadając si
przeciwko mo liwo ci autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego „na odległo ć”.
„Mając na uwadze rol diagnosty laboratoryjnego, znaczenie wyniku badania

laboratoryjnego w proﬁlaktyce i terapii
pacjenta oraz konieczno ć posiadania
wiedzy o wła ciwo ciach materiału biologicznego i przebiegu procesu diagnostycznego, autoryzacja mo e być przeprowadzona wyłącznie w laboratorium,
w którym było wykonane badanie laboratoryjne. W szczególno ci obecno ć
diagnosty laboratoryjnego jest niezb dna w przypadku, gdy badanie było wykonywane przez osoby uprawnione do
ich przeprowadzenia – nieb dące diagnostami laboratoryjnymi, a które powinny być nadzorowane przez diagnost laboratoryjnego” – mo emy przeczytać na stronie KIDL.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) sprzeciwia si proponowanym przepisom o zdalnej autoryzacji ze wzgl du na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, a tak e mając na uwadze prawidłowo ć wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zdalna autoryzacja wią e si bezpo rednio z licznymi niebezpieczeństwami dla diagnostów, które na skutek braku faktycznego
nadzoru nad badaniami b dą skutkować
znaczącym zwi kszeniem liczby prowadzonych post powań w przedmiocie odpowiedzialno ci karnej, cywilnej i zawodowej – podkre la KIDL.
W opinii KIDL, jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zdalna konsultacja z do wiadczonym diagnostą dyurującym w regionalnym RCKiK, która b dzie zgodna z prawem i zapewni

bezpieczeństwo pacjenta i diagnosty laboratoryjnego. Zdalna
autoryzacja jest zaprzeczeniem sensu autoryzacji. Je li stosowanie
zdalnej autoryzacji jest
warunkowane stosowaniem technik automatycznych i teleinformatycznych, które mają gwarantować poprawno ć przeprowadzonego badania, to idąc tym tokiem rozumowania, pod znakiem zapytania pozostaje sens samej autoryzacji przez diagnost takiego badania automatycznego.
Co wła ciwie ma zdalnie zautoryzować
diagnosta? – pyta KIDL.
„Prawne zmuszanie diagnosty do
czynno ci niezgodnych z jego etyką zawodową doprowadzi w konsekwencji do
ogromnych patologii i nadu yć w systemie, które, niestety, ju si pojawiają. Samorząd zawodowy diagnostów nie zgadza si na przerzucanie odpowiedzialno ci na nieuczestniczącego w procesie
diagnostycznym diagnost laboratoryjnego w imi oszcz dno ci jednostki” –
czytamy w stanowisku Izby.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych apeluje do Ministerstwa Zdrowia
o natychmiastowe wykre lenie z projektu rozporządzenia zapisów dotyczących
zdalnej autoryzacji badań.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Brawo! Tak wygrywają mistrzowie!

Terminy kursów medycznych

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaj li III miejsce
w ogólno wiatowych zawodach w symulacji medycznej, które odbyły si w czerwcu br. w Pary u!
Lublinianie od kilku lat cieszą si sławą najlepiej przygotowanych
dru yn do zawodów w symulacji medycznej w Polsce. Ju trzy razy
wła nie studenci lubelskiej uczelni zdobywali w ogólnopolskich zawodach tytuł mistrza Polski.
Tak e w tegorocznej edycji zawodów w symulacji medycznej Simchallenge 2017 w Katowicach zaj li I miejsce i dlatego reprezentowali nasz kraj w zawodach w Pary u na 4 mi dzynarodowych zawodach w symulacji medycznej „SimChallenge”, które odbyły si podczas konferencji Sesam.
Naszą uczelni reprezentowaliŚ Łukasz wierszcz, Mirosław Sławiński, Małgorzata Drwal, Katarzyna żałaszkiewicz, Bartłomiej Cielik. Zespół przygotowany został przez mgr. żrzegorza Witkowskiego i zespół CSM. W zawodach udział brały m.in. reprezentacje USA,
Żrancji, Holandii, Portugalii i Chin. Zwyci zcą turnieju zostali reprezentanci Stanów Zjednoczonych, a drugie miejsce przypadło dru ynie gospodarzy – Żrancji.
aa

Lubelską Izbę Lekarską
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organizowanych przez

• 07.10.2017 r. – Mediacja – sztuka dialogu
i porozumienia.
• 21.10.2017 r. – Papierowa i elektroniczna dokumentacja
medyczna – podstawowe zasady prowadzenia,
przechowywania i udostępniania. Tajemnica lekarska
2016.
• 18.11.2017 r. – Lekarz w gąszczu instytucji kontrolnych.
Nadzór i kontrola praktyk lekarskich przez GIODO, NFZ,
organy rejestrowe i podatkowe.
• 25.11.2017 r. – Jak się bronić? Lekarz przed sądem
lekarskim oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta.
• 02.12.2017 r. – Mediacja – sztuka dialogu
i porozumienia.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe
znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy
7

Zamość

W Polsce ka dego roku wzrasta liczba
nowych implantacji urządzeń takich jakŚ
stymulatory serca (IPż), kardiowerterydeﬁbrylatory (ICD) oraz stymulatory resynchronizujące (CRT) – ponad 30 tysi cy rocznie. Implantacja takiego urządzenia to nie tylko ratunek dla chorego. Niestety, to tak e ryzyko wystąpienia działań
niepo ądanych.

Coraz skuteczniej leczyć powikłania

Zamość wzorem

Zabieg – ryzyko
O problemach powikłań u pacjentów
z wszczepionym urządzeniem stymulującym prac serca w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2017 r. dyskutowano w Zamo ciu, gdzie odbyła si kardiologiczna konferencja szkoleniowa pt. „Powikłania stymulacji”. Jak mówił współorganizator konferencji prof. Andrzej
Kutarski, liczba powikłań ro nie lawinowo, szybciej ni bezwzgl dna liczba zabiegów elektrokardiologii. Stąd konieczno ć stałego dokształcania si i zdobywania nowej wiedzy. Tak e m.in. przez lekarzy rodzinnych.
Zamo ć to idealne ku temu miejsce, bo
wła nie tu wykonuje si ostatnio najwi cej w Polsce – 270 rocznie – zabiegów
przez ylnego usuwania elektrod.
W interdyscyplinarnym spotkaniu, po wi conym leczeniu powikłań zabiegów stymulacji serca, wzi li
udziałŚ kardiolodzy, echokardiograﬁ ci,

kardiochirurdzy, anestezjolodzy oraz lekarze rodzinni i lekarze innych specjalno ci a tak e piel gniarki z całej Polski
– ponad 200 osób.

Heart Team
Najtrudniejsze do leczenia są komplikacje pojawiające si w okresie odległym
po wszczepieniu, cz sto np. po wymianie
urządzenia. Do najwa niejszych z nich
nale ą m.in.Ś infekcje związane z układami, dysfunkcje zastawki trójdzielnej,
niedro no ć ylna oraz mechaniczne
uszkodzenia elektrod. Są to sytuacje wymagające du ego do wiadczenia i trudne

w leczeniu – cz sto wymagają konsultacji i współpracy tzw. Heart TeamŚ specjalistów ró nych dziedzin medycyny, którzy są w stanie wspólnie ustalić najlepszą
dla danego pacjenta cie k diagnostyczną i terapeutyczną.
Wi kszo ć pó nych powikłań elektroterapii przy pomocy urządzeń, wymaga przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod. – Jest to procedura nieporównywalnie trudniejsza od zabiegu wszczepienia
i z racji du ego ryzyka musi być przeprowadzana przez referencyjne, najbardziej
do wiadczone o rodki, w cisłej współpracy z kardiochirurgami – podkre lano
w czasie konferencji.

Łukasz Tułecki, ordynator zamojskiego oddziału kardiochirurgii zaznacza, e
to współpraca z prof. Andrzejem Kutarskim w zakresie przez ylnego usuwania elektrod pozwoliła kardiochirurgom
wkroczyć w całkiem nowy obszar działalno ci, łączący wiaty elektrokardiologii,
kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii.
Hybrydowo ć w podej ciu do zagadnienia to tak e efekt współpracy z oddziałem
kardiologii, kierowanym przez Andrzeja Kleinroka, bo to umo liwiło zorganizowanie wielodyscyplinarnego zespołu,
który jest konieczny w pracy przy leczeniu powikłań stymulacji serca.
– Podczas wspólnych przygotowań
do pierwszych zabiegów starali my si
stworzyć taki schemat organizacyjny, który pozwalałby na zapewnienie mo liwie
jak najwi kszego stopnia bezpieczeństwa
pacjenta. Bazuje on na aktualnych zaleceniach amerykańskich i europejskich
towarzystw naukowych (Heart Rhythm
Society-HRS, American Heart Association-AHA, źuropean Heart Rhytm Association-źHRA) oraz dost pnym pi miennictwie naukowym, które nie pozostawiają wątpliwo ci – tylko cisła współpraca
kardiologa, kardiochirurga i anestezjologa oraz personelu pomocniczego pozwoli
na maksymalizacj poziomu bezpieczeństwa – wyja niał Łukasz Tułecki

Schemat organizacyjny zabiegów przez ylnego usuwania elektrod (zabiegi TLź
– ang. transvenous lead extraction) składa
si z kilku elementów. Pierwszym z nich
jest miejsce wykonywania tych zabiegów
– wi kszo ć odbywa si w nowoczesnej
sali hybrydowej (zabiegi skomplikowane,
o du ym potencjalnie stopniu ryzyka), pozostałe na sali operacyjnej kardiochirurgicznej wyposa onej w radiologiczne rami C. Obie te sale są w pełni przystosowane do wszelkich czynno ci chirurgicznych, zapewniając maksymalny poziom
sterylno ci i bezpieczeństwa.
Warto podkre lić, e budowa sali hybrydowej w Zamo ciu współﬁnansowana była
z ogólnopolskiego programu POLKARD
( rodki ﬁnansowe na tworzenie tego typu
sal w Polsce były wywalczone przez rodowisko kardiochirurgiczne).
Drugim wa nym elementem zabiegów
TLź jest zespół operacyjny. W Zamo ciu
procedur wykonuje kardiochirurg z kardiologiem, pracujący rami w rami przy
stole operacyjnym, nad znieczuleniem
ogólnym czuwa wyspecjalizowany kardioanestezjolog, do wiadczony w prowadzeniu pacjentów o du ym ryzyku sercowo-naczyniowym. Przebieg ka dego zabiegu monitorowany jest przez kardiologa echokardiograﬁst przy pomocy echokardiograﬁi przezprzełykowej. Do tego
dochodzi grupa ludzi, którzy albo bezpo rednio wspierają zespół operujący

W zamojskim oddziale od czerwca 2015 r.
do dziś wykonano wspólnie z prof. Andrzejem Kutarskim przeszło 400 procedur TLE. Kliniczny sukces osiągnięto w przeszło 98 proc.
zabiegów, a średni wiek usuwanych elektrod wyniósł 93 miesiące. Zamojski schemat
organizacyjny pozwolił na zminimalizowanie częstości dużych powikłań do 1,8 proc.
(7 pacjentów), a dzięki natychmiastowej skoordynowanej reakcji zespołu wszyscy powikłani pacjenci zostali skutecznie zaopatrzeni i opuścili szpital w dobrym stanie, o własnych siłach (0 proc. śmiertelności związanej
z zabiegiem). Liczba wykonanych procedur,
średni wiek usuwanych elektrod (najważniejszy czynnik ryzyka zabiegów TLE) oraz wyniki leczenia plasują zamojski ośrodek w czołówce światowej.

albo stanowią zabezpieczenie na wypadek powikłań, wymagających nagłej interwencji kardiochirurgicznej. W sumie
do ka dego zabiegu TLź zaanga owany jest zespół 11-12 osób, co jest du ym
wysiłkiem organizacyjnym, jednak koniecznym do poniesienia w trosce o bezpieczeństwo pacjentów.
Taka organizacja pracy to tak e zabezpieczenie nagłych zdarzeń, kiedy pilnie potrzebna jest interwencja chirurgiczna np. w przypadku perforacji cian jam
serca lub du ych naczyń zespół ma jedynie 5-10 minut na skuteczną interwencj
i przywrócenie stabilno ci hemodynamicznej. Dlatego w zamojskim schemacie post powania ka dy zabieg jest zabezpieczany dodatkowym kardiochirurgiem – jego umiej tno ci pozwalają na
natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej, ocen sytuacji i odpowiednie zaopatrzenie krwawienia.
aa

Europejski Ośrodek Szkoleniowy Chirurgii Oka (ESASO) w Lublinie
źuropejska Szkoła Zaawansowanych
Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano w Szwajcarii (źSASO) przybliać b dzie najnowsze standardy dotyczące chirurgii oka w lubelskiej klinice. Pierwsze szkolenia zaplanowano ju
na jesień bie ącego roku – poinformował prof. Robert Rejdak, wykładowca źSASO i kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dzieci cej Katedry Okulistyki
UM w Lublinie.
– źuropejskie standardy szkolenia
w dziedzinie okulistyki nie są jednorodne. Szczególnie w Polsce brakuje wyrównania poziomu w szkoleniu praktycznym. Dotyczy to zarówno procedur,
które wykonujemy w trybie planowym,
takich jak zaćma, lub leczenie schorzeń
siatkówki, a tak e procedur wykonywanych w trybie pilnym czy na dy urze,
szczególnie w przypadkach urazów oka.
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Model, który obowiązuje w wielu krajach
europejskich, jeszcze do Polski nie traﬁł
i powinien być uzupełniony. Korzystając
z tego, e od siedmiu lat jestem wykładowcą źuropejskiej Szkoły Zaawansowanych
Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano, pewne wzorce staram si przenie ć na
warunki polskie i krzewić tego typu model szkolenia młodych lekarzy – mówi
prof. Rejdak, który jako jedyny powołany
wykładowca z Polski zajmuje si tam chirurgią witreoretinalną, jest szefem szkolenia praktycznego w tej dziedzinie, jak równie instruktorem i wykładowcą.
Standardem w szkoleniu chirurgów
oka jest przede wszystkim zastosowanie
nowoczesnych symulatorów komputerowych. żłównym liderem w produkcji tego typu symulatorów są Niemcy. Symulator został stworzony przy udziale wielu
niemieckich profesorów. Prof. R. Rejdak
współpracował z kliniką we Żrankfurcie,
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która współtworzyła ten symulator. Urządzenie to pozwala na to, aby wprowadzić młodego adepta chirurgii w wielogodzinny trening ró nych aspektów operacji manewrów chirurgicznych, na które
składają si operacje zaćmy czy witrektomie (zabieg mikrochirurgiczny polegający na usuni ciu ciała szklistego z wn trza gałki ocznej). Prowadzone są równie szkolenia pod mikroskopem na gałce
ocznej zwierząt – przede wszystkim chodzi o gałki wińskie. Taki trening pozwala na opanowanie techniki operowania zaćmy czy witrektomii ale równie wła ciwego zaopatrzenia chirurgicznego ran rogówki, twardówki czy usuni cia ciała obcego wewnątrzgałkowego. Pozwala take na nauk elementów chirurgii jaskry,
jak i przeszczepów rogówki.
Dost pne są równie oczy plastikowe,
które wyprodukowane zostały w taki sposób, aby całkowicie imitować warunki,

z jakimi spotykają si chirurdzy podczas
operacji. żałki oczne zbudowane z silikonu i plastiku pozwalają na wypracowanie
do perfekcji umiej tno ci szycia rogówki, twardówki, jak i elementów operacji
wewnątrzgałkowych.
– Zarząd szkoły źSASO jest otwarty na
szkolenie polskich lekarzy. Wielu z nich
odwiedziło ju w celach szkoleniowych
Lugano. Teraz szkoła idzie jeszcze dalej – przyjedzie do Polski. Ju w tym roku, w listopadzie, zorganizowany zostanie tzw. źSASO Day. Do Lublina przyjadą czołowi profesorowie i wykładowcy
z całego wiata. W ramach kongresu b dziemy prowadzić szkolenia w dziedzinie
schorzeń siatkówki i jaskry. Spotkanie b dzie odbywało si pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Oczekujemy 150 lekarzy, którzy b dą mieli
szans wziąć udział w tym szkoleniu. Natomiast w pa dzierniku 2018 r. do Lublina

b dzie przeniesiony tygodniowy kurs
źSASO dotyczący chirurgii witreoretinalnej – mówi prof. Robert Rejdak.
źSASO zorganizuje w Lublinie o rodek satelitarny, który b dzie słu ył nie tylko lekarzom z Polski, ale równie z krajów źuropy. Ponadto zarząd źSASO wraz
z dyrektorem szkoły żiuseppe żuarnaccią postanowili stworzyć specjalny fundusz dla rezydentów, tak e z Polski, który
zakłada wyjazdy do ró nych czołowych
klinik okulistycznych na wiecie. Chodzi o współudział źSASO, pozwalający
na sp dzenie nawet roku w wybranych
o rodkach na wiecie. – W Lublinie zostali my wybrani jako o rodek szkolenia
dla lekarzy, którzy mogą przyjechać na
miesi czne szkolenie. Słu y to obserwacji
procedur chirurgicznych, przeprowadzanych na bloku operacyjnym oraz szerokiej
gamy diagnostyki. żo cili my ju lekarzy z Turcji, Włoch, Hiszpanii i żrecji –
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wyja nia prof. R. Rejdak, wykładowca źSASO. O rodek lubelski
b dzie drugą po Singapurze filią szkoły w Lugano. Klinika Okulistyki Ogólnej
SPSK 1, jako jedyna
z polskich szpitali okulistycznych znalazła si w źuropejskiej Sieci Szpitali. Od siedmiu lat działa tutaj Ponadregionalne Centrum Terapii Urazów Oka,
gdzie operowane są najtrudniejsze przypadki ci kich uszkodzeń narządów oka,
a tak e rzadkie choroby oczu u dzieci
i dorosłych.
Szkoła w Lugano pracuje pod egidą
wszystkich europejskich towarzystw
okulistycznych, czyli źURźTINY,
źSCRS, źuropejskiego Towarzystwa
Jaskry i źuCornea.
Jerzy Jakubowicz
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Iniekcja, która odmienia życie
z prof. Dorotą Krasowską,
kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii
i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Program lekowy dla chorych na
łuszczycę plackowatą, który jako jedyna
w województwie prowadzi Klinika Dermatologii, to nowoczesne i co ważne skuteczne leczenie choroby, która wyjątkowo stygmatyzuje chorych. Niestety, terapia nie jest dostępna dla wszystkich
– dlaczego?
– Dobre pytanie, rzeczywi cie terapia nowoczesnymi lekami biologicznymi, prowadzona w ramach programu lekowego NŻZ, ma pewne ograniczenia.
Dedykowana jest przede wszystkim
dorosłym pacjentom i dzieciom od
6 r. . z umiarkowaną i ci ką postacią łuszczycy plackowatej i/lub stawowej, u których wcze niej stosowano w odpowiednich dawkach
i odpowiednim okresie klasyczne
ogólne metody leczenia. Do programu lekowego łuszczycy plackowatej mogą być kwaliﬁkowani chorzy,
u których nie uzyskano zadowalającej poprawy po leczeniu przynajmniej dwoma metodami klasycznej
terapii ogólnej (fotochemoterapia –
PUVA, metotreksat, retinoidy oraz
cyklosporyna A) albo stwierdzono
przeciwwskazania do ich stosowania lub wystąpiły działania niepoądane. Podobnie do programu leczenia łuszczycowego zapalenia
stawów o przebiegu agresywnym
kwaliﬁkowani są chorzy z ustalonym rozpoznaniem na podstawie kryteriów CASPAR lub PsARC z aktywną i ci ką postacią choroby. I podobnie
jak w łuszczycy plackowatej stosowano
u nich wcze niej w odpowiednich dawkach i odpowiednim okresie terapie ogólne lekami modyﬁkującymi przebieg choroby (metotreksat, sulfasalazyna, leﬂunomid, cyclosporyna, NLPZ), które okazały
si niewystarczająco skuteczne lub wykazano działania niepo ądane. Dodatkowo
ka dy pacjent wymaga odpowiedniego
przygotowania do terapii lekami biologicznymi. Ka dy chory musi mieć wykonany pełny panel badań laboratoryjnych,
wykluczenia istniejących czynnych zakaeń (gru lica, HCV, HBV, HIV, VDRL,
Borelii burgdorferii), wykluczenia chorób
autoimmunologicznych, ci kiej niewydolno ci krą enia i czynnej choroby nowotworowej w ostatnich 5 latach oraz
cią y. Wymagane są tak e konsultacje
10

specjalistyczneŚ stomatologiczna, laryngologiczna, ginekologiczna.
• Na co mogą liczyć chorzy, którzy
przejdą przez sito i traﬁą do programu?
– Chorzy, którzy przejdą pozytywną kwaliﬁkacj przez Zespół Koordynacyjny do spraw Leczenia Biologicznego
w Łuszczycy Plackowatej mogą liczyć na
nowoczesne, skuteczne i bezpieczne leczenie, które uwolni ich od objawów choroby, zapewni odpowiednią jako ć ycia,

a przede wszystkim pozwoli powrócić do
pracy i normalnego ycia. W przypadku
łuszczycy plackowatej mamy do dyspozycji cztery leki biologiczneŚ trzy inhibitory TNŻ adalimumab, inﬂiksimab, entanercept i inhibitor p40 IL23/12 ustekinumab.
Leczenie biologiczne w ostatnich latach zrewolucjonizowało terapi przewlekłych zapalnych, mediowanych immunologicznie chorób w wielu dziedzinach medycyny m.in. reumatologii, gastroenterologii i oczywi cie dermatologii. Dodatkowym atutem terapii jest wygodna forma
podawania – podskórna iniekcja, co wa ne
cykle podawania są raz w tygodniu, dwa
razy w miesiącu, raz w miesiącu albo raz
na 3 miesiące. Poprawa stanu klinicznego w przewa ającej wi kszo ci jest szybka i spektakularna. Chory wraca do normalnej aktywno ci. Jako ć ycia zmienia si diametralnie. Nale y podkre lić,
MźDICUS 8–9/2017

e łuszczyca stygmatyzuje, wyklucza ludzi ze zwykłego ycia. Je li zmiany na
skórze są zlokalizowane w widocznych
miejscach np. na dłoniach, we włosach
czy nawet na twarzy, mimo e całkowicie niezaka ne, to jednak u osób niezorientowanych wywołują co najmniej niech ć i poczucie zagro enia. Pacjenci nie
mogą korzystać z basenu, mają problem
z pój ciem do fryzjera itd. Cz sto popadają bąd w depresj , która wymaga bezwzgl dnego leczenia lub w uzale nienia.
Choroba stanowi dla nich ogromne obciąenie psychiczne, cz sto utrudnia znalezienie pracy, przyjaciół, zało enie rodziny.
A współczesna medycyna dysponuje ju
doskonałymi, skutecznymi lekami.

traﬁa do poradni przyklinicznej i nast pnie jest kierowany na oddział. Po wykonaniu odpowiedniej diagnostyki jest kwaliﬁkowany do programu lekowego i je li
przejdzie akceptacj Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej otrzymuje
leczenie biologiczne w warunkach ambulatoryjnych
Nie ukrywam, e warunki kwaliﬁkacji
do programu są do ć restrykcyjne i program terapeutyczny nie jest w pełni wykorzystany. Wcze niejsze prognozy przewidywały, e w całej Polsce zakwaliﬁkuje si około 2 tysi cy chorych – tymczasem leczeniem obj tych jest około połowa. Nasza klinika ma pod opieką ponad
20 osób dorosłych z łuszczycą plackowatą i podobnie z łuszczycowym zapaleniem
stawów oraz dwoje dzieci. Dlatego liczymy na wi ksze zainteresowanie i zach camy lekarzy dermatologów, pediatrów i rodzinnych, aby kierowali do nas takich pacjentów. Tym bardziej e jest ju zarejestrowany, ale jeszcze nieobj ty refundacją
NŻZ – bardzo na nią liczymy – nowoczesny i bardzo skuteczny lek sekukinumab,
który jeszcze skuteczniej działa na łuszczyc . Liczymy na pozytywną akceptacj
leku do programu lekowego.

• Jednak nie są dostępne powszechnie, no a sam program ma też ograniczenia czasowe?
– Dla chorych z ci ką łuszczycą
plackowatą leczenie w zale no ci od
zastosowanego leku trwa 24, 48 lub
96 tygodni, a w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych decyzją Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy
Plackowatej mo e być przedłu one.
Przez taki okres chory dostaje lek,
który odmienia mu ycie. Po zakończeniu kuracji poprawa utrzymuje si
ró nie długoŚ kilkana cie tygodni lub
kilka miesi cy i, niestety, po pewnym
czasie choroba powraca.
• A co później? Tylko raz w życiu
można skorzystać z programu?
– W przypadkach nawrotów i odpowiednio nasilonej choroby pacjent
mo e mieć powtórnie włączaną terapi dedykowaną dla łuszczycy plackowatej. W przypadku pierwszorazowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym okres stosowania terapii biologicznej nie mo e
być dłu szy ni 18 miesi cy, przy czym,
je eli w trakcie badania kontrolnego lekarz stwierdza nawrót aktywnej choroby
to w zgodzie z kryteriami włączenia do
programu mo e pacjenta dalej leczyć terapią biologiczną.
• Kto może zakwaliﬁkować pacjenta
z łuszczycą do programu lekowego? Tylko dermatolog?
– Chorych do programu lekowego
kwaliﬁkują lekarze specjali ci dermatolodzy i/lub reumatolodzy w przypadkach agresywnego łuszczycowego zapalenia stawów. Poniewa procedura kwaliﬁkacyjna wymaga wykonania wielu badań i konsultacji taki chory po skierowaniu przez dermatologa lub lekarza POZ
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• A co z chorymi, którzy też cierpią ale
nie mają szans na objęcie programem?
– W takich przypadkach oferujemy
ró ne formy terapii ogólnej i skojarzonej. Nale y podkre lić, e łuszczyca ma
ogromny wpływ na psychik pacjenta.
Choruje nie tylko ciało, ale tak e i dusza, co mo e prowadzić, jak wcze niej
wspomniałam, do depresji i/lub uzale nień. Poza tym w ostatnich latach zmieniło si rozumienie łuszczycy, szczególnie ci kiej łuszczycy plackowatej jako
choroby łuszczycowej, w której obecny
uogólniony stan zapalny predysponuje
do wystąpienia zespołu metabolicznego (cukrzycy, otyło ci nadci nienia, zaburzeń lipidowych ) i w dalszej kolejnoci do chorób sercowo-naczyniowych,
w tym zawału i udaru, które dotykają
szczególnie ludzi młodych i są przyczyną zwi kszonej miertelno ci tych chorych. Na Lubelszczy nie mamy ok. 80
nawet 100 tys. chorych z ró nymi postaciami łuszczycy, w tej grupie są tak e
dzieci. W Polsce to grupa ok. 800 tysi cy
osób. Dlatego wa na jest nie tylko optymalizacja i personalizacja terapii u chorych na łuszczyc ale tak e podejmowanie szeroko zakrojonych działań proﬁlaktycznych i edukacyjnych.

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 – dr n. med. Agnieszka Pacyk
– „Kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym. Sposoby bezpiecznej i bezbolesnej iniekcji”.
9.10.2017 – lek. stom. Michał Snoch – „Natychmiastowa odbudowa korony po leczeniu endodontycznym – czynniki krytyczne
warunkujące sukces leczenia”.
6.11.2017 – dr n. med. Marcin Aluchna –
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
w Warszawie-„Obrazowanie przestrzenne jako metoda unikania błędów diagnostycznych”.
4.12.2017 – mgr zdrowia publicznego Beata Zalewska – „Obowiązujące procedury
w gabinecie stomatologicznym dotyczące mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi i sprzętu”.

Obrady Okr gowej Rady Lekarskiej w dniu 7 czerwca
prowadził prezes LIL Janusz Spustek.
Delegatura Biała Podlaska – przeprowadzono kurs szkoleniowy „żdy pacjent za ąda odszkodowania. Odpowiedzialno ć za błąd w sztuce lekarskiej”. W dniach 20-25.06.2017 r.
odbyła si wycieczka do Kurlandii i Tallina. Na lato zaplanowano te wycieczki na Białoru i do Białowie y.
Delegatura Lublin – Prezydium ORL spotkało si z lekarzami Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci cego oraz Jolantą Niewiedzioł, dyrektorem ds. medycznych, w celu zapoznania si z problemami spornymi, przedstawionymi przez
pracowników. Andrzej Chro cicki i prof. Andrzej Dąbrowski
wytypowani zostali do komisji ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych. Otrzymano 50 egzemplarzy ksią ki prof. Mariana Markiewicza „Lekarze”, wydanie której sﬁnansowała LIL.
20 wrze nia 2017 r. odb dzie si uroczyste wr czenie Praw Wykonywania Zawodu lekarzom sta ystom.
Sprawozdania z działalno ci komisji problemowych ORL
przedstawili ich przewodniczący.
Komisja Lekarzy Seniorów – zorganizowano wycieczk w Lasy Janowskie. Składano okoliczno ciowe, gratulacyjne wizyty u lekarzy seniorów 90-latków. Prof. ź. Zderkiewicz
wygłosił wykład o schorzeniach kr gosłupa i zademonstrował
zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych.
Komisja Kultury – w czasie wakacji w Klubie Lekarza b dą eksponowane obrazy Małgorzaty Bochenko „Z łąki, z lasu i z ogrodu”.
Komisja Sportu i Rekreacji – Lekarski Piknik Rodzinny
w Kr nicy Jarej w dniu 4 czerwca 2017 r., podobnie jak poprzednie, cieszył si olbrzymim powodzeniem – uczestniczyło
600 osób. W XIV Kolarskich Mistrzostwach Szosowych Lekarzy wzi ło udział ponad 70 zawodników z całej Polski. W Miłocinie odbył si Żestiwal Sportów Dzieci cych im. dr. Lucjana Czajki.

Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do komisji konkursowych naŚ 1) naczelną piel gniark Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiegoś 2) piel gniark oddziałową
SOR w ZOZ w Radzyniu Podlaskimś 3) piel gniark oddziałową Oddziału Wewn trznego SPZOZ w Bychawie.
Komisja Stomatologiczna – na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL 20 maja 2017 r. skierowano do ministra
zdrowia wa ne stanowiska. Rozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie wiadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego powinno ulec zmianomŚ 1) w zakresie uj cia
w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznychś 2) poszerzenia
wykazu wiadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzie y do
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ukończenia 18 r. . W koszyku brakuje wielu procedur specjalistycznych, co znacząco utrudnia realizacj programu specjalizacji. Komisja Stomatologiczna NRL stoi na stanowisku, e
w Ministerstwie Zdrowia powinien zostać powołany oddzielny zespół do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia lekarzy dentystów. Komisja Stomatologiczna NRL poparła
apel Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, w sprawie
standaryzacji, w skali kraju, wymagań sanitarnych stawianych
praktykom stomatologicznym przez Państwowe Stacje Sanitarno- źpidemiologiczne.
Komisja ds. Kształcenia Medycznego – zło ono wnioski
o doﬁnansowanie kursów medycznych w II połowie 2017 r. na
łączną sum 6800 zł. Podana została tematyka i terminy kursów szkoleniowych na II półrocze 2017 – szczegóły są na stronie internetowej komisji. Rozpatrywane są wnioski o zwrot doﬁnansowania udziału w doskonaleniu zawodowym prowadzonym przez towarzystwa naukowe.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – zarządzeniem prezesa ORL skre lono 9 lekarzy z listy członków LIL (m.in. z powodu przeniesienia do innej okr gowej izby lekarskiej). Komisja
przygotowała 4 za wiadczenia związane z procedurą uznania
kwaliﬁkacji zawodowych w krajach Unii źuropejskiej.
Komisja Socjalno-Bytowa – pracuje na bie ąco, rozpatrując wszystkie składane wnioski o zapomogi. Pilne wnioski b dą rozpatrywane równie w okresie urlopowym.
(jj)
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Zaka enie wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) stanowi du e zagro enie
dla zdrowia publicznego. Dysponujemy
dzi udoskonalonymi metodami diagnostycznymi oraz nowymi lekami przeciwwirusowymi, których skuteczno ć oraz
proﬁl bezpieczeństwa pozwoliły na zastąpienie terapii opartej na interferonie
pegylowanym i rybawirynie. Pozwala
to my leć o zlikwidowaniu tego problemu w obecnej skali, co jednak przy braku szczepionki mo e być trudne.
W Polsce rozpowszechnienie aktywnych zaka eń HCV szacuje si na 0,6%
populacji, czyli ok. 200-230 tys. osób.
Za czynniki ryzyka uznaje si płeć m ską, wi cej ni trzy hospitalizacje w yciu,
transfuzj krwi przed 1992 r. oraz do ylne
przyjmowanie narkotyków. Wielokrotne
hospitalizacje powinny skłaniać pacjenta i jego lekarza do wykonania badań serologicznych na obecno ć anty-HCV. Poniewa zaka enie przez
wiele lat mo e przebiegać bezobjawowo, wywiad powinien obejmować zabiegi medyczne z przeszło ci, choć
aktualnie zwraca si
te uwag na niedawne drobne zabiegi ambulatoryjne, stomatologiczne i cz ciej mówi si te o transmisji
HCV w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, tatua u.
Zlekcewa enie ryzyka zaka enia HCV
u pacjenta skutkuje
wieloletnim brakiem
rozpoznania i mo liwym post pem choroby.
Przebieg kliniczny
zaka enia HCV jest
zró nicowany. Pierwsza faza – ostre zapalenie wątroby – najcz ciej przebiega
bezobjawowo. U 20-40% zaka onych
dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa, po której obecne są przeciwciała anty
-HCV, a brak jest RNA-HCV.
U pozostałych rozwija si infekcja
przewlekła, która najcz ciej skutkuje przewlekłym wirusowym zapaleniem
wątroby typu C (pWZW C). Dynamika
pWZW C jest zró nicowana i zale y od
wielu czynników. Post p do marsko ci

wątroby najcz ciej trwa kilkana cie lub
nawet kilkadziesiąt lat.
Niestety, u niektórych chorych dopiero na etapie marsko ci lub raka pierwotnego wątroby diagnozowane jest zaka enie i podejmowane leczenie. Objawy mogą być związane z rozwijającym
si w wyniku post pującego włóknienia
nadci nieniem wrotnym, lub niewydolnocią narządu. Oddzielny problem stanowi pierwotny rak wątrobowokomórkowy,
który w przypadku zaka enia HCV prawie zawsze rozwija si na podło u marsko ci wątroby.
Na ka dym etapie zaka enia mo e dochodzić te do manifestacji pozawątrobowychŚ zapalenia naczyń, chłoniaka B-komórkowego, zespołu Sjogrena, cukrzycy
typu II, zapalenia kł bków nerkowych,
zaburzeń depresyjnych i in.
Tym wi ksze znaczenie ma wła ciwy proces diagnostyczny. Identyﬁkacja

zaka enia rozpoczyna si od wykonania
testu przesiewowego na obecno ć antyHCV. Pacjent mo e wykonać test na podstawie skierowania od specjalisty lub zapłacić za niego samemu (35-45 zł). Powtarzalnie reaktywny wynik jest podstawą do weryﬁkacji infekcji za pomocą testu genetycznego wykrywającego RNAHCV. Jedynie pacjenci wiremiczni wymagają dalszego post powania diagnostycznego i leczenia. W ich przypadku oznacza si genotyp wirusa, ocenia

stopień zaawansowania włóknienia wątroby (biopsja lub coraz cz ciej elastograﬁa) i ewentualną obecno ć patologii
pozawątrobowej. Aktualnie znamy 6 genotypów. W Polsce ponad 85% przypadków stanowi genotyp 1b. Stwierdzenie
marsko ci powinno skłaniać do decyzji
o formie terapii, oceny wskazań do ewentualnego przeszczepu wątroby, a tak e do
monitorowania pod kątem raka wątrobowokomórkowego.
Współcze nie rekomenduje si leczenie praktycznie wszystkich osób RNAHCV+. Dost pnych jest wiele schematów
terapeutycznych zło onych z preparatów
o bezpo rednim działaniu na HCV (DAA)
o bardzo wysokiej skuteczno ci i tolerancji. Wybór i czas terapii warunkują genotyp, zaawansowanie włóknienia i czynniki indywidualne, jak mo liwe interakcje,
wydolno ć nerek i in. Aktualnie najkrótszy czas terapii to 8 tyg. Dłu sze leczenie oraz ew. dodanie rybawiryny jest konieczne
u osób z marsko cią wątroby, w tym oczekujących na przeszczep lub
po nim. Dost pne w Polsce preparaty zapewniają wysoką skuteczno ć,
choć obecno ć zdekompensowanej marsko ci
wątroby stanowi przeciwwskazanie do leczenia niektórymi z nich.
Pełna kwaliﬁkacja do leczenia i sama terapia prowadzone są w o rodkach
chorób zaka nych i hepatologii.
Rewolucja, jaka dokonała si w leczeniu zaka eń HCV daje nadziej
na kontrol nad problemem, ale potrzebne jest
skoordynowane działanie na rzecz identyﬁkacji zaka onych.
O zaka eniu wie ok. 15% tej grupy. Tylko
dzi ki wysiłkowi lekarzy rodzinnych i lekarzy ró nych specjalno ci mamy szanse
na zmian sytuacji.
Dr hab. med.
Krzysztof Tomasiewicz,
Kierownik Katedry i Kliniki
Chorób Zaka nych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
HCV/PL/17-05/NPM/1794

Artykuł został przygotowany w ramach działań informacyjnych nt. zakażenia HCV
prowadzonych przez Gilead Sciences Poland.
MźDICUS 8–9/2017
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tekst sponsorowany

Rewolucja w leczeniu
przewlekłego zapalenia wątroby C

Z obrad ORL – czerwiec 2017 r.

Lekarski kalejdoskop

Kleszcz groźny

Lista w sieci

O praktycznych aspektach związanych
z diagnostyką i proﬁlaktyką boreliozy i innych chorób odk
leszczowych mówiono
na specjalnej konferencji, która odb
yła si w Urz dzie Wojewódzkim 28 czerwca w Lublinie.

List szpitali z Lubelszczyzny, które
znalazły si w tzw. Sieci, ogłosił na specjalnej konferencji
prasowej szef lubelskiego
oddziału NŻZ Karol Tarkowski. W dniu
ogłaszania listy – koniec czerwca – widniało na niej 37 plac
ówek (17 było poza nią).
Projekt sieci zakłada, e placówki, któr
e si w niej znajdą, b dą miały zagwarantowane ﬁnansowanie
.

Drzewo pamięci
W czasie lubelskiej konferencji źuropean Network for Individualized Treatment in źndometrial Cancer (źNITźC) – piszemy o tym na str. 4-5, postanowiono upami tnić zasługi nie yjącej ju prof. Helgi Salvesen, która wywarła ogromny wpływ
na rozwój ginekologii onkologicznej. Prof. Salvesen została
upami tniona m.in. przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet
w Bergen czy Żreiburgu. Równie podczas lubelskiego spotkania, kiedy obok pamiątkowej tablicy posadzono drzewo.

Tańczyli dla pacjentów
Nowy konsultant
Małgorzata Mitura-Lesiuk pod koniec czerwca otrzymała z rąk wojewody lubelskiego akt powołania na stanowisko
konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dzieci cej.
Kadencja konsultanta trwa pi ć lat.

Zespoły taneczne, które uczestniczyły w XXXII Mi dzynarodowych Spotkaniach Żolklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka, mogli podziwiać równie pacjenci Dzieci cego Szpitala
Uniwersyteckiego w Lublinie. Zaprezentowały si m.in. grupy
z Hawajów, Izraela, Mecedonii, Meksyku i Hiszpanii.

Młodzi, ale chorowici
Sport medyków za 52 mln zł

wą chce wybudować
Nowoczesną hal sportowo-widowisko
nej, która mie ci si przy
Uniwersytet Medyczny w miejsce obec
w przyszłym roku i zaul. Chod ki. Budowa powinna ruszyć
kończyć si w 2020 r.
Tekst: Anna Augustowska

Rekrutacja – są listy przyjętych

Uniwersytet Medyczny ogłosił pier
wsze wyniki tegorocznej rekrutacji na rok akademicki 201
7/2018. Przyszli studenci, którzy zdecydowali si na lubelską
uczelni uzupełniali koniecznie formalno ci.

wszych z Lublina zoBlisko 1,9 tys. gimnazjalistów klas pier
olskiego Programu Prostało przebadanych w III edycji Ogólnop
cyjnych „PoZdro!”. Wyﬁlaktyki Cukrzycy i Chorób Cywiliza
są optymistyczne. A
nie
,
niki, które przedstawiono w czerwcu
wr cz bardzo słabą
lub
ą
słab
u 77 proc. zbadanych stwierdzono
ci ma nieprawidłową powydolno ć ﬁzyczną. Wi kszo ć dzie
i otyło ć. I a 13 proc. nastaw ciała, a 23 proc. ma nadwag
t tnicze.
stolatków ma podwy szone ci nienie

Endoskopia w Janie Bożym

Uroczyste otwarcie Pracowni źnd
oskopowej odbyło si
w SPSzW im. Jana Bo ego przy ul. Kru
czkowskiego w Lublinie.
Uroczysto ć odbyła si 23 czerwca br.
Pracownia – po rozbudowie i modernizacji – jest wyposa ona
w nowoczesny gastroskop
i kolonoskop. Koszt inwestycji wyn
iósł ponad 1 mln zł.

Lekarz z pasją

Lublin. Turystyka medyczna

Moja pasja daje mi zdrowie i energię
z Januszem Schabowskim,
gastroenterologiem, wielokrotnym medalistą
i mistrzem pływackim,
rozmawia Anna Augustowska
• Mógłby Pan zamienić pływanie na
inną pasję?
– To byłoby trudne, bo w zasadzie pływam od zawsze – czyli długo, bo w lutym skończyłem 77 lat – i nie mog sobie wyobrazić nawet kilku dni bez treningu w basenie, ale… gdybym z jakich
powodów musiał jednak zrezygnować
z pływania to zdecydowanie oddałbym
si ogrodnictwu. To moja druga, pozazawodowa pasja, którą zresztą od lat piel gnuj . Z najwi kszą rado cią sadz drzewa zarówno wokół domu – tu mam ukochane morele, które są pi knymi drzewami, wcze nie kwitnącymi, nie mówiąc ju o smaku ich owocówś a tak e
na działce, gdzie mamy letni dom. Tam
w ciągu lat posadziłem drzewa iglasteŚ

wierki, sosny, modrzewie, które razem
z brzozami samosiejkami tworzą nasz
własny las. Miałem te – ale do ć dawno
temu – przydomowy ogródek warzywny. Przyznaj , e miałem dobrą r k do
sałaty – ta rosła nadzwyczaj bujnie – jej
smak docenił nawet rodowity Żrancuz,
znany gastrolog, który był go ciem lubelskiej konferencji i kiedy przyszedł do
nas na kolacj z zachwytem przygotował
sałat , którą wcze niej zerwał z mojej
grządki. Twierdził, e nigdy wcze niej
nie jadł lepszej.
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• Pływanie jednak zawsze będzie
pierwsze?
– Wychowałem si nad rzeką i w ród
licznych stawów, których w czasach
mojego dzieciństwa było bardzo du o
w Ostrowcu wi tokrzyskim, skąd pochodz . Mój dziadek, a potem tata zajmowali si hodowlą i odławianiem ryb.
W naturalny wi c sposób od najmłodszych lat miałem kontakt z wodą, towarzyszyłem im w połowach, robieniu
sieci, pływałem łodziami itd. I oczywicie byłem z wodą za pan brat. Poza tym
w Ostrowcu była jedna z pierwszych, jakie po wojnie powstały, krytych pływalni,
gdzie nie tylko trenowali mistrzowie pływaccy, ale odbywały si te , ju na szczeblu krajowym, zawody z piłki wodnej.

Nasza dru yna była mistrzem Polski i jej
zmagania – najcz ciej z dru yną warszawskiej Legii – ledziło całe miasto.
To było najwa niejsze lokalne wydarzenie! W takiej atmosferze ka dy chciał być
pływakiem i ja te z zapałem pływałem,
ale musz to podkre lić – wtedy nie miałem trenera, nikt nie uczył mnie techniki
pływania. Byłem samoukiem.
• Nieźle, jak na wielokrotnego zawodnika lekarskich mistrzostw, czy nawet olimpiad.
MźDICUS 8–9/2017

– Moim trenerem
– bo chyba mog tak
to nazwać – wiele lat
temu został kolega
ze szpitala, w którym
obaj pracujemy i sąsiad
z jednej ulicy na lubelskim Konstantynowie,
obecnie profesor ginekologii Tomasz Rechberger, który jeszcze
w szkole redniej został wicemistrzem Polski juniorów. To włanie jego uwagi i rady
sprawiły, e wreszcie
mam lepszą technik ,
a co za tym idzie, osiągni cia.
• Ale zawodnikiem
jest Pan stosunkowo
od niedawna?
– To prawda. Pływam od dziecka, ale
startuj w zawodach od mniej wi cej
13 lat. Musz si pochwalić, e to dzi ki mojemu uczestnictwu po raz pierwszy
w tym roku utworzono nową grup wiekową na mistrzostwach Polski lekarzy, które
odbywają si w D bicyŚ to grupa zawodników od 75 roku ycia. W kwietniu na tych
zawodach zdobyłem 2 złote i 7 srebrnych
medali. żdybym policzył wszystkie zdobyte medale to mam ich 72, w tym wi kszo ć złotych i srebrnych! Startowałem te
w mistrzostwach wiata lekarzy (w Chorwacji zajmowałem czwarte, niemedalowe
miejsca, ale w Turcji na 400 metrów zdobyłem srebro i cztery razy brąz w innych
konkurencjach). Paradoksalnie, w pewnym sensie te sukcesy zawdzi czam…
powa nemu urazowi kr gosłupa, któremu uległem fatalnie upadając. Mimo rehabilitacji i leczenia (uszkodzenia były nieoperacyjne) czułem si coraz gorzej i groził mi całkiem realnie wózek inwalidzki.
Wtedy zaproponowano mi pływanie. I to
był strzał w dziesiątk , chocia początkowo mogłem tylko unosić si na wodzie.
O poruszaniu r kami itd. nie było mowy.
Jednak nie poddawałem si i z czasem moja sprawno ć zacz ła si poprawiać a do
obecnej formy.
• Jakiś ulubiony styl pływacki?
– Pływam wszystkimi stylami, ale najbardziej lubi styl grzbietowyś najmniej
– delﬁna. To jednak nie ma takiego znaczenia, po prostu wa ne są treningi i ich

systematyczno ć. Ja pływam 3-4 razy
w tygodniu, a w okresach przed zawodami w zasadzie codziennie. Przepływam
od 1,5 do 2,0 km w czasie treningu i co tu
kryć, po takim wysiłku czuj si znakomicie. Po prostu jak nowo narodzony!
• A medycyna? Też jest pasją?
– Oczywi cie – przecie stale ją uprawiam, mam pacjentów, prowadz te zaj cia ze studentami, aktywnie działam jako biegły sądowy. Nie mogłoby tak być,
gdybym medycyną si nie fascynował!
Zacz ło si , kiedy jeszcze jako uczeń liceum opiekowałem si moim bardzo chorym tatą. To wtedy patrząc na prac lekarzy postanowiłem, e b d studiował na
wydziale lekarskim. Tak si stało i dzisiaj
wiem, e to był wła ciwy wybór. I ciesz
si , e zdrowie pozwala mi nadal być blisko chorych – z całą pewno cią to tak e
zasługa pływania. I tego, e zawsze staram si być w ruchuŚ du o chodz , je d na nartach, gram w tenisa… Uwa am,
e aktywno ć, zwłaszcza sportowa, jest
najlepszym sposobem na odreagowanie
stresów, które lekarzom z racji wykonywanego zawodu zawsze towarzyszą, ale
wentylem na ich odreagowanie i obroną
przed ich destrukcyjną siłą powinna być
pasja. Wiem, co mówi , poniewa mnie
pozwala być ciągle aktywnym zawodowo, jak równie pozwoliła wyj ć obronną r ką z bardzo powa nych problemów
zdrowotnych, jakie miałem!

Siła to współpraca
Nasz region mo e pochwalić si kolejnym sukcesem w rozwoju turystyki medycznej. 29 czerwca w Trybunale Koronnym miało miejsce uroczyste
podpisanie umowy powołującej Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej. Projekt ma na celu zach cenie pacjentów i turystów z innych regionów
Polski oraz z zagranicy do odwiedzenia
naszego miasta i województwa w celu
skorzystania z usług zdrowotnych i medycznych, a przy okazji z oferty turystycznej Lublina i jego okolic.
Lubelskie konsorcjum jest jednym
z pierwszych sformalizowanych projektów tego typu w naszym kraju. Pierwszym, który powstał dzi ki bezpo redniemu zaanga owaniu podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego, o ró nych proﬁlach działalno ci, które są zainteresowane dalszym rozwojem wiadczonych przez nie usług komercyjnych
poprzez wspólne, profesjonalne zarządzanie projektem.
Żundamentem powstania konsorcjum
jest Klaster Lubelska Medycyna, który
od przeszło 3 lat z sukcesami działa na
rzecz zaistnienia lubelskiej medycyny
na arenie mi dzynarodowej. Lublin ze
wzgl du na bogate zaplecze medyczne,
znanych i szanowanych w bran y specjalistów ma ogromny potencjał do rozwoju usług w tym obszarze.
Umow konsorcjum podpisaliŚ
Arthos Sp. z o.o., Atom Sp. z o.o.
Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk, Centrum Medyczne „Luxmed” Sp.
z o.o., Centrum Medyczne Medicos SA,
Centrum Medyczne VITA Paweł Skr towicz, CRH agiel Med Sp. z o.o. Spółka Jawna, Klinika Pi knego U miechu
M. Pucek, Stomatologiczne Centrum
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Kliniczne Uniwersytetu Medycznego
i Top-Medical Sp. z o.o.
Liderem konsorcjum została lubelska ﬁrma marketingowa INB Marketing, która w najbli szym czasie stworzy stron internetową i przygotuje kampani promocyjną projektu.
– Ten projekt to wielkie wyzwanie
dla najodwa niejszych podmiotów brany medycznej w województwie lubelskim, które zdecydowały si pój ć razem
w nieznane i stworzyć tak innowacyjne przedsi wzi cie – mówi Michał Janiszek, prezes Zarządu INB Marketing
sp. z o.o. – Usługi dla zdrowia i usługi medyczne w połączeniu z atrakcyjną ofertą turystyczną to jeden z obszarów, który mo e przyczynić si do rozwoju potencjału gospodarczego miasta i regionu.
– Cieszymy si , e dzi ki współpracy
w ramach Klastra Lubelska Medycyna
podmioty z bran y medycznej postanowiły razem realizować ten ambitny projekt – podkre liła Marzena Strok-Sadło
– członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, główny specjalista w Wydziale
Strategii i Obsługi Inwestorów Urz du
Miasta Lublin.
Pacjent, który odwiedzi stron internetową konsorcjum b dzie mógł wybrać specjalizacj , którą jest zainteresowany. Po przej ciu do wybranej zakładki, zobaczy list podmiotów, które
wiadczą wybrane przez niego usługi
medyczne. Ka dy z podmiotów b dzie
miał swój proﬁl oraz bezpo rednie odniesienie na indywidualną stron , dzi ki temu pacjent b dzie mógł skontaktować si z wybranym podmiotem w celu
ustalenia szczegółów.
aa
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Komisje LIL

I Regionalny Turniej Tenisowy Lekarzy „Puławy Med-Cup 2017”

Lekkoatleci na start!
1-2 lipca 2017 r. odbyły si w Krakowie 6 Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Lekkiej Atletyce w ramach 27 Mistrzostw Polski Weteranów. Tegoroczne mistrzostwa okazały si rekordowe pod wzgl dem frekwencji. W ród 415 weteranów udział w zawodach wzi ło 35 lekarzy. Dla wielu medyków była to próba generalna przed
wrze niowymi Igrzyskami Lekarskimi w Zakopanem.
Lubelską Izb Lekarską reprezentowało 3 lekarzy, którzy rywalizowali w biegach sprinterskich i rednich. W sprintach Piotr
żawda zajął najlepsze 4 miejsce w biegu na 400 m, za Janusz
Sorbian 7 miejsce na 200 i 400 m. Ryszard Siwek zajął 3 miejsce w biegu na 400 m, natomiast na 800 m był pierwszy, co dało mu brązowy medal w ród wszystkich uczestników mistrzostw
na tym dystansie.
Zawody odbywały si w miłej atmosferze, którą zapewniła
obecno ć Anny Dymnej. Aktorka mimo choroby wspierała bardzo ywo uczestników zawodów, a szczególnie najstarszych lekkoatletów wiata lekarskiego.

Na początku czerwca na kortach Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w Puławach zorganizowany został I Regionalny Turniej Tenisowy Lekarzy „Puławy
Med-Cup 2017”. Do rozgrywek przystąpiło 20 lekarzy tenisistów z naszego regionu, w tym 4 kobiety. Turniej zorganizowali entuzja ci tenisa ziemnegoŚ Ireneusz Ostrowski, urolog z Puław oraz
prof. Andrzej Semczuk, ginekolog z Lublina, a współorganizatorem tej sportowej

imprezy była Lubelska Izba Lekarska, którą reprezentował przewodniczący Komisji
Rekreacji i Sportu żrzegorz Pietras. Żormuła turnieju obejmowała gry pojedyncze kobiet i m czyzn w kategoriach wiekowych i Open oraz gry podwójne kobiet
i m czyzn. Odbyły si równie towarzyskie gry mieszane poza turniejem. Zawody s dziował mgr Marcin Kowal. Wszyscy tenisi ci zadeklarowali ch ć powrotu
do Puław w nast pnych latach.

Nast pne mistrzostwa zaplanowano za rok. Do organizacji
tej imprezy swoją gotowo ć zgłosiło miasto Bielsko-Biała.
Ryszard Siwek

Przebyli my tras 2 tys. 800 km. Pierwszym przystankiem było Wilno, gdzie
zwiedzili my Ostrą Bram oraz cmentarz
na Rossie. Zatrzymywali my si przed nagrobkami spoczywających tu polskich patriotów, które w wi kszo ci uległy zniszczeniu przez czas, jednak mogiła matki
Józefa Piłsudskiego z sercem Marszałka
pokryta była wie ymi kwiatami.

W nast pnych dniach zwiedzili my
stolic Łotwy Ryg oraz źstonii Tallin. Podziwiali my pi kne zabytki obu
Starówek.
Mimo do ć du ej grupy, stanowilimy sympatyczną, towarzyską rodzin
słu by zdrowia i mile sp dzili my czas
podczas tej turystycznej przygody.
Z. Pasik

Kategoria Open kobietŚ
1. Joanna Szafranek
2. Maria żołda
3. Jadwiga Ładziak-T cza
Kategoria Open m czyznŚ
1. Ireneusz Ostrowski
2. Jacek Jaworski
3. Tomasz Ostrowski
Kategoria 45+ m czyznŚ
1. Andrzej Maliszewski
2. Andrzej Semczuk
3. Mariusz Cios
Kategoria 65+ m czyznŚ
1. Krzysztof Michałowski
2. Jan Jedziniak
3. Józef Szafranek
Debel kobietŚ
1. Joanna Szafranek/ Maria żołda
2. Halina Marmurowska-Michałowska/
Jadwiga Ładziak-T cza

Nadbałtycka wycieczka
W dniach 20-25 czerwca 2017 r. odbyła si turystyczna wycieczka na trasieŚ Litwa – Łotwa – źstonia, zorganizowana przez Joann Masalską z biura Bialsko-Podlaskiej Delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej. Uczestniczyło w niej 66 osób – pracowników słu by zdrowia, lekarzy, emerytów, z południowo-wschodniego Podlasia.

Poni ej przedstawiamy wyniki turniejuŚ

Debel m czyznŚ
1. Andrzej Semczuk/Krzysztof Stadnik
2. Jacek Jaworski/Remigiusz Żicek
Ireneusz Ostrowski

Lato, więc w plener!
Pod koniec czerwca seniorzy przenie li si z pomieszczeń LIL w plener na wiosenny piknik do Starego żaju, który zorganizowała Sadownia, organizacja pozarządowa działająca na rzecz seniorów. Nasze spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 200
osób z Chełma, widnika, Biłgoraja, Kra nika, Ł cznej oraz z Lublina połączone było z przyj ciem kulinarnym, z przewagą potraw regionalnych. Bawili my si w my l hymnu seniorów, którego sentencją jestś „bawmy si póki na to czas, bo potem zostaną tylko marzenia we nie”.
Dzi kujemy pani Katarzynie Jó wik, która jest
duszą a nawet sercem Sadowni w Lublinie, yczymy du o siły do prowadzenia tego rodzaju działalno ci.
Wilhelmina Rachwalska

Piknik strzelecki po raz drugi

(oprac. JKG)

Zapraszamy na Drugi Piknik Strzelecki dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej i ich Rodzin. Zawody wspiera inansowo Komisja Rekreacji i Sportu
LIL, a organizacyjnie Centrum Szkoleń Strzeleckich „SHOOTER” i Wąwolnickie
Stowarzyszenie Strzeleckie STEN.
Termin: sobota, 16 września 2017, godz. 9-19.
Miejsce: strzelnica WSS Sten, Wąwolnica, ul. Kębelska.
Spotkanie otwarte dla wszystkich lekarzy, regularnie płacących składki na LIL oraz członków Waszych Rodzin. Nie wymagamy żadnych uprawnień strzeleckich. Liczy się ochota na dobrą zabawę. Zapewnimy instruktorów, broń i amunicję.
Planujemy zorganizowanie 4 punktowanych konkurencji strzeleckich –
trzy klasyczne (pistolet, karabin, strzelba i jednej dynamicznej niespodzianki). Konkurować będziemy w klasach zawodniczej (posiadacze licencji i pozwoleń na broń ), powszechnej i juniorskiej ( do 16 lat).
Osoby towarzyszące mile widziane. Przewidziany kącik strzelań z broni historycznej oraz osobny tor strzelań dla „młodszej” młodzieży. Wsparcie kaloryczne – jak przed rokiem dostarczy restauracja „Rozanna”.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spotkanie jest bezalkoholowe.
Dla zwycięzców przewidziane są medale i dyplomy.
Opłata startowa – wstępnie 70 złotych od osoby za cztery konkurencje.
Zgłoszenia mailowe od 1 czerwca 2017 na adres: strzelamy@interia.pl
Organizatorzy
Komisja Rekreacji i Sportu LIL – Grzegorz Pietras
Marek Czajkowski – Klinika Kardiochirurgii SPSK-4
Leszek Czajkowski – W&L Dent
Kontakt: strzelamy@interia.pl
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Malarsko

Opera: Umarłe miasto

Picasso na Zamku

22 i 24 września o godz. 18 na scenie Centrum Spotkania Kultur
(plac Teatralny 1) dwa pokazy „Umarłego miasta” Ericha Wolfganga
Korngolda w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Będzie to pierwsza pełnowymiarowa opera prezentowana w sali operowej. Za temat do„Umarłego miasta” posłużyła powieść belgijskiego symbolisty G. Rodenbacha,
mówiąca o dramacie mężczyzny opłakującego martwą żonę w scenerii mglistej Brugii. Historia pokazuje, do czego zdolny jest człowiek opętany miłosną obsesją. Kierownictwo muzyczne obejmie Finnegan Downie Dear, błyskotliwy londyńczyk,
dyrektor muzyczny Shadwell Opera. Za scenograię – mroczny dom-labirynt odpowiada
Boris Kudlička. Spektakl powstaje w koprodukcji z brukselskim Théâtre de la Monnaie. Obsada: Paul – Jacek Laszczkowski; Marie/Marietta – Ewa Vesin; Frank/Pierrot
–Szymon Mechliński; Fritz – Tomasz Rak; Brigitta – Bernadetta Grabias; Juliette
– Maria Stasiak; Victorin/Gaston – Pavlo Tolstoy; Hrabia Albert – Paweł Wunder.
Chór i orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
Muzycznie
Bilety są od 60 do 180 zł. Do nabycia poprzez spotkaniakultur.com oraz w kasie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Na 29 września w Muzeum Lubelskim zaplanowano otwarcie wystawy 300 prac słynnego Pabla Picassa.
Muzealnicy zapowiadają prezentację jego graik i sztuki użytkowej. Większość z nich nigdy nie była w Polsce
pokazana. Na wystawie zobaczymy na przykład talerze, które Picasso podarował Muzeum Narodowemu
w Warszawie po Kongresie Intelektualistów w 1948 roku, oraz prace polskich artystów, którzy dziełami hiszpańskiego kubisty się inspirowali.

Konkurs, konkurs, konkurs!!!

Lekarze piszą dzieciom
Atramentowa
1 października o godz. 17.00 zacznie się koncert Stanisławy Celińskiej. Artystka, która
przyjedzie do Lublina z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, zaprezentuje materiał ze swojej ostatniej płyty „Atramentowa” a przede wszystkim „Atramentową
rumbę”, którą Maciej Muraszko i Marcin Sosnowski napisali specjalnie z myślą o Stanisławie Celińskiej. Koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul.
M. Curie-Skłodowskiej 5). Bilety od 60 do 100 złotych.

Muzycznie

Fiesta Italiana
Największe gwiazdy włoskiej piosenki wystąpią wspólnie 9 września o godz.
18 w Arenie Lublin (ul. Stadionowa 1). „Fiesta Italiana” to, jak zapewniają organizatorzy, wielkie święto muzyki, kultury i kuchni. Wystąpią prawdziwe legendy:
Al Bano & Romina Power z orkiestrą symfoniczną, Drupi, Sabrina oraz Stefano
Terrazzino (z zespołem tanecznym), który całą imprezę poprowadzi. Usłyszymy
wszystkie największe włoskie hity, m.in. „Ci Sara”, „Felicita”, „Sempre Sempre”, „Picola e Fragile”, „Provincia”, „Boys Boys”. Koncert „Fiesta Italiana” zakończy tegoroczny Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, którego motywem przewodnim będzie właśnie kuchnia włoska.
Bilety w cenie 79-199 zł. Sprzedaż przez Eventim.

Literacko

Szeherezada… po chorwacku
„Ilekroć człowiek sięga po jego powieści i opowiadania, nie może się ich wprost naczytać. Nie może się nimi nasycić” – tak o Ivo Andricu,
nieżyjącym od 1975 roku, jugosłowiańskim pisarzu, laureacie literackiego Nobla z 1961 roku, powiedział w jednym z wywiadów inny wielki pisarz, Chorwat Miljenko Jergović. Jego ostatnia powieść „Psy nad jeziorem” właśnie ukazała się w Polsce.
I tak jak Jergović chwali twórczość swego rodaka, tak nie sposób nie zachwycić się jego pisarstwem. Szczególnie „Psami…”, które urzekają
i wciągają swą pogmatwaną narracją, historią, która przenika między tym, co realne i tym, co niedomówione. Mamy więc dwóch bohaterów:
znanego poetę i eseistę Nano Mazutha, który przebywając w jednym z belgradzkich hoteli niespodziewanie zapada w śpiączkę. „(…) był w głębokiej śpiączce i czas płynął dla niego nurtem, który różnił się od naszego ziemskiego, był wolniejszy, bardziej
nieprzewidywalny i mógł w każdej chwili zostać przerwany(…)” – a czytelnik zapada w nią razem z Nano, wchodząc w świat jego pogrążonej w śnie świadomości. Wędrówka po wspomnieniach Nano (rewelacyjna wprost historia kryształowych kieliszków
i ich kolejnych właścicieli); spotykanie dawno nieżyjących przyjaciół; realizm i fantazja – to czysta frajda dla czytelnika, bo nic tu
nie jest oczywiste i trzeba się skupić, aby wyłapać poszczególne wątki, tym bardziej że równolegle wkraczamy w historię Arifa Nevzetiego recepcjonisty z hotelu, w którym zasłabł poeta. On też zaczyna snuć swoją opowieść, która staje się osobną i doprawdy
oszałamiającą historią jego rzekomej kuzynki Besy Nevzeti, specjalistki od renesansowej literatury dubrownickiej…
Mamy więc dwóch narratorów, ale różne czasy i wielu różnych bohaterów – nie tylko ludzi. To także opowieść o jugosłowiańskiej wojnie, Chorwacji, Dubrowniku a także o emigracji i tożsamości. „Psy nad jeziorem” to także, jak pisze sam Jergović, ćwiczenie stylistyczne zainspirowane serialem „Zagubieni” i powieścią Roberta Bolano „Dzicy detektywi” – już samo to powinno skłonić do sięgnięcia po „Psy…” i oczywiście wszystkie inne książki chorwackiego pisarza, który często powtarza, jak bardzo ceni i lubi polską literaturę, szczególnie Gombrowicza a także Olgę Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka. A na dodatek fascynuje się naszą historią (dobrze ją zna), do tego stopnia, że napisał powieść o słynnym polsko-niemieckim piłkarzu Wilimowskim, za którą zresztą otrzymał Nagrodę Literacką Europy Środkowej „Angelus”.
Nic tylko czytać!
Anna Augustowska
„Psy nad jeziorem”, Miljenko Jergović, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017
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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.

Zapowiedzi

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

Pójść do Camino de Santiago
Na spotkanie w Klubie Globtrotera zaprasza Marzena Buda, która opowie o Camino de Santiago w Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4. Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 18.00.

Wernisaż
21 października odbędzie się wernisaż wystawy fotograicznej pt. „Dzieci świata”. Autorem fotograii jest Piotr Szczepański. Zaprasza Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4. Początek o godz. 12.00.

Wyostrz oko – konkurs nadchodzi!
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograicznym i Związkiem Polskich Artystów Fotograików
Okręg Lubelski ogłasza
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograiczny 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

Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Leczo z… cukinii
No có , lato ma si ku końcowi. Ale dzi ki temu obﬁto ć warzyw nas wprost rozpieszcza. Dlatego dzisiaj proponuj co warzywnego wła nie i b dzie to danie z cukinii. Jej wła ciwo ci i warto ci od ywcze jako pierwsi docenili mieszkańcy Meksyku i Ameryki Południowej, skąd
pochodzi. Do Polski cukinia przyw drowała z Włoch, stąd
te jej nazwa. Po włosku „zucchina” to po prostu mała dynia. Cukinia (w niektórych regionach nazywana jest kabaczkiem) nale y do warzyw dyniowatych. W zale no ci od odmiany moe być ciemnozielona, ółta lub pasiasta. Warzywo mo e dorastać do
ok. 40 cm długo ci, ale kiedy ma ok. 20-30 cm jest najdelikatniejsza. I taka ok. 30-centymetrowa b dzie nam potrzebna.. Jest ceniona za wysoką warto ć dietetyczną. Zawiera potas, elazo i magnez
oraz witamin C, K, PP i B1, beta karoten. Zaletą cukinii jest to, e
nie odkładają si w niej metale ci kie. Ponadto warzywo odkwasza
organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlatego polecana jest przy problemach z nadkwa no cią. Wi c do rzeczy.
SkładnikiŚ
• 1 ok. 30-cm cukinia
• 1 podwójna pier z kurczaka
• 2-3 ząbki czosnku
• 1 redniej wielko ci cebula
• 1 tuba pasty z papryki (taka oryginalna w gierska jest ju do
kupienia w marketach)
• 2-3 ły ki oleju słonecznikowego
• 2-3 ły ki przecieru pomidorowego
• ½ ły eczki czarnego tłuczonego pieprzu
• ½ do 1 ły eczki soli
• ½ ły eczki ostrej mielonej papryki (najlepiej w dzonej
w gierskiej)
• 1 ły eczka mielonej słodkiej papryki (najlepiej w dzonej
w gierskiej)
• 1 ły ka sosu sojowego jasnego

1 lipca
Bałagan w tej naszej słu bie zdrowia chyba ju osiąga szczyty. Sąsiad, który miał być pojutrze operowany,
dzisiaj dostał niespodziewanie wypis za szpitala z rozpoznaniem – „II-ga cią a 28 tygodni”! Po godzinie okazało si , e to pomyłka, bo szpitalny system komputerowy nawalił. Oczywi cie wypis anulowano. Poradziłem
sąsiadowi, eby informacyjną kart wypisową zachował,
bo za dwana cie tygodni przy tym totalnym bałaganie
mo e b dzie mógł ubiegać si o 500 +! I nie jest wykluczone, e to mu si uda. Sąsiad z boku z przekąsem dodał – „Tak! Albo oskar ą go o aborcj ! ”. No, to te nie
jest wykluczone! Przyznaj , nie pomy lałem.

2 lipca
B dzie zapowiedziana wizyta PRźZYDźNTA USA
w Polsce. Podobno w związku z tym TVP ma wyemitować okazjonalnie zmodyﬁkowany na t okazj program
„JAKA TO MźLODIA?” pod eleganckim tytułem – „JAKA TO MźLANIA?”.

7 lipca
Była wizyta!!!... Był entuzjazm, były dowo ące autobusy wszystkich, nie tylko ch tnych, były tłumy wielbicieli, była euforia po przemówieniu dosładzającym naszą narodową megalomani , wieczną przyja ń polskoamerykańską, naszą histori i martyrologi . I obietnice dostaw gazu i patriotycznych pocisków. Ciekawe,
czy to dla nas b dzie TRAMPolina, z której si odbijemy, czy lina, którą znowu par lat dla sportu i kondycji b dziemy sobie przeciągali, czy tylko sznurek, który
nam pozostanie. Wa ne, e wizyta była, wizytacja jakby te , było o wizjach, ale o wizach znowu ani słowa.
Mo e przy nast pnej o tym b dzie, o ile nast pna jeszcze kiedy b dzie.

10 lipca

Sąsiad si przyznał, e ona jego szwagra miała jaką
rekonstrukcyjną operacj plastyczną. Zapytali my, czy si
udała. Powiedział, e według szwagra, je li chodzi o cisło ć – to bardzo. Dalej tematu nie drą yli my. żrunt, to
dyskrecja i elegancja.

szukając funduszy na nast pne, tak potrzebne i ubogacające społeczeństwo przedsi wzi cia, z przekonaniem licząc na polską, rodzinną tradycj , e „OJCU SI NIź ODMAWIA”! Je li tak dalej pójdzie, to tylko patrzeć, jak obok KUJAWIAKA, KRAKOWIAKA,
MAZURA i POLONźZA, czyli CHODZONźżO, b dzie si tańczyło PŁACONźżO – nowy, narodowy taniec w rytmie „OJDYRdyr”, „OJDYR-dyr”. O tantiemach nie wspomn . My l , e tylko
jedna z wielu inicjatyw, które nas jeszcze czekają nie b dzie realizowana a mianowicie – O rodek Leczenia żrzybic i Produkcji rodków Przeciwgrzybiczych.

13 lipca

3 sierpnia

Wieczorami na ulicach polskich miast coraz wi cej płonących wiec. Ten fakt cieszy, bo to nie tylko wiatełka
w tunelu, ale i znak, e w coraz wi kszej liczbie głów te
ju si co zapala. Biorąc pod uwag t ilo ć wiec mo emy miało powiedzieć, e nastaje nam nowa era O WIźCźNIA!

W kraju upały. Czyli zgodnie z prognozami, e pr dzej czy pó niej zrobi si gorąco. Ale jak przewidują nie tylko meteorolodzy podobno niedługo mo e si dodatkowo zrobić burzliwie i ma wiać!
No, jak si zrobi burzliwie to na pewno wiać b dzie. I to wielu. I nie
podobno, tylko na pewno.

11 lipca

15 lipca
Telewizja zapodała, i na polecenie MON wybito pamiątkową monet ku czci pana Misiewicza za jego wkład
w obronno ć kraju. Podobno kilku innym wcze niej te
ju takie wybito. A niech sobie wybijają. A najlepiej sobie
z głowy. Bo jest co!...

Jutro mam kolejne USż prostaty. Je eli si znowu oka e, e dalej przerasta, to b dzie znaczyło, e powoli przerasta mnie wszystko. Tylko co dalej?...
Irosław Szymański

17 lipca
Usprawiedliwiając wzrost spo ycia alkoholu w Polsce,
mo na przyjąć proste i logiczne wytłumaczenie – rzeczywisto ć nale y oceniać trze wo, ale jak na trze wo oceniać to,
co si rzeczywi cie dzieje? To czasami szok, który po spoyciu wyra nie maleje i ocena rzeczywisto ci pozytywnie
wzrasta. Po prostu takie płynne przej cie do dobrej zmiany,
której jak widać, wielu oczekuje, pomagając sobie w tym
jak tylko mo e. Niektórzy co prawda mówią nawet o konieczno ci wprowadzenia prohibicji, ale nie byłby to chyba
humanitarny pomysł, bo ju starzy Rosjanie w starym dowcipie na ten temat stwierdzili – „Trudno, niech wprowadzają, my my ju swoje wypili, ale dzieci szkoda! ”.

Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji w Lublinie
zaprasza na kursy w Lublinie

Inspektor Ochrony Radiologicznej
7, 8 i 14.10.2017, egzamin 15.10.2017

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST
7.10.2017, egzamin 15.10.2017

25 lipca

LR, LRZ, LRT, FT, PMN

Oglądałem jakie obrady. Okazało si , e to obrady Sejmu. No, musz przyznać, e j zyk niektórych naszych parlamentarzystów (sąsiad mówi – parlamendarzystów) staje
si coraz bardziej nieparlamentarny, ale bardzo wyrazisty,
je li chodzi o u ywane wyrazy. I dobrze, bo „ciemny lud”
to łatwiej kupi i zrozumi i mo e da jaki konkretny wyraz
w kolejnych głosowaniach wyborczych.

1 sierpnia

LIL w internecie: www.oil.lublin.pl

5 sierpnia

8,14.10.2017, egzamin 15.10.2017
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

BEZPŁATNE SZKOLENIA OKRESOWE BHP
DLA BRANŻY MEDYCZNEJ !!!
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

Całą salą z podziwem patrzymy, jak rozrasta si imperium OJCA TADźUSZA. Telewizja, radio, uczelnia, początki gastronomii, o rodek proﬁlaktyki nowotworowej
itd. Dotacje te si rozrastają – i te rządowe, te społeczne, prywatne te . No, ale OJCIźC TADźUSZ to wybitny
redempturysta, który do ka dego konta... kąta by zajrzał
MźDICUS 8–9/2017

www.wktir.pl
e-mail: szkolenia@wktir.pl
tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49
reklama

WykonanieŚ
Żilet drobiowy pokroić w du ą kostk (ok. 2 cm) i usma yć na
oleju na jasnozłoty kolor oprószywszy solą, dodać 2-3 ząbki posiekanego do ć drobno czosnku, cebul redniej wielko ci te pokrojoną w grubą kostk oraz słodką papryk w proszku. Cukini obrać,
wydrą yć mią sz, pokroić w kostk (ok. 3 cm) dodać do pozostałych
składników i dalej sma yć na wolnym ogniu. Doprawić do smaku papryką w proszku, solą, pieprzem. Dodać przecier pomidorowy, past
paprykową i sos sojowy. Leczo b dzie gotowe, kiedy nasza cukinia
b dzie jeszcze ciut twarda. Podawać ze wie ym chlebem.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Kiedy ju w swoich zapiskach o tym wspominałem,
a tu znowu powtórna, pompatyczna, odgórna decyzja dekomunizacji nazw polskich ulic. eby ju nigdy dzi ki
temu nie kłuła nas w oczy nazwa „22 LIPCA”, „ARMII
CZźRWONźJ”, „1 MAJA”, „WYZWOLźNIA”, „BOHATźRÓW ORMO” o innych nie wspomn . I dobrze.
Tylko zastanawiam si , czym zasłu yli si dla Polski ci,
których nazwiskami nazwano tyle innych naszych ulic,
a których si nie przewiduje zmieniać?! W końcu kto to
był Sasankow, Czeremchow, Lipow, Betonow, Okopow

i inni?! Je eli ju zmieniać, i ma być to dobra zmiana, to
bąd cie konsekwentni szanowni zmiennicy!

WKTiR – zyskaj nowe możliwości
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Nowelizacja listy leków refundowanych – lipiec 2017 r.
Jak podało MZ zmiany na wykazie
lipcowym mają charakter tylko porządkujący i redakcyjny, a nie jest to dobra
wiadomo ć dla chorych i ich rodzin. Informacja ta dotyczy równie leków dla
seniorów 75 +.
Zmiany w liście aptecznej dotyczą
mi dzy innymi produktu minirin melt
(desmopressinum), stosowanego w przypadku izolowanego moczenia nocnego
u pacjentów powy ej 6. roku ycia, z prawidłową zdolno cią zag szczania moczu,
po udokumentowaniu nieskuteczno ci 1miesi cznego post powania wspomagającego i motywującego. W przypadku
produktu modulen IBD okres wspomagająco-motywujący skróci si z trzech
miesi cy do jednego.
Nowa lista to tak e zmiany w programach lekowych.

Bosulif (bosutynib) stosowany w ramach programu lekowego „Leczenie
przewlekłej białaczki szpikowej” to nowa substancja czynna, dodana do dotychczas obowiązującego programu lekowego. Avastin (bevacizumabum) i erbitux (cetuximabum) dotyczą I linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego
przez ekspertów, opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”, a zaltrap (aﬂibercept) w II linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego przez ekspertów, opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”.
Jak pisze „Rzeczpospolita”, mimo apeli rodziców dzieci po transplantacjach, resort zdrowia nie przywrócił ryczałtowej
opłaty (3,20 zł) za zawiesin valgancyklowiru.

Zgodnie z nową listą refundacyjną
pacjenci dopłacą do niej 666,79 zł – to
o 107,84 zł wi cej ni w przypadku listy opublikowanej w maju br.
Resort zignorował tak e opini ekspertów, którzy przekonywali, e zawiesiny nie mo na zastąpić tabletkami, poniewa tylko postać płynna pozwala na
dobranie dawki dla maluchów i wygodne zaordynowanie leku. Urz dnicy MZ
wyja niają, e cena zmaleje, je li zawnioskuje o to producent leku.
Lipcowa lista oburzyła równie pacjentów onkologicznych. Członkowie
sekcji prostaty stowarzyszenia UroConti alarmują, e po raz kolejny nie doczekali si refundacji stosowanych w leczeniu hormonalnym raka prostaty enzalutamidu i dichlorku radu-223.
Jerzy Jakubowicz

Odeszli

Danuta Dylewska-Pawłowska (1932-2017)
1 maja 2017 r. zmarła profesor Danuta Dylewska-Pawłowska – specjalista neurolog, emerytowana profesor Akademii
Medycznej w Lublinie, wieloletni zasłu ony pracownik i nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Neurologii, ceniony lekarz i pedagog. Pani Profesor urodziła si w Wilnie. Dyplom
lekarza uzyskała w Lubelskiej Akademii Medycznej w 1954
roku. Po studiach rozpocz ła prac w Klinice Neurologii, gdzie
specjalizowała si szczególnie w dziedzinie chorób nerwowomi niowych i utworzyła pr nie działającą pracowni elektromiograﬁi. W zakresie elektromiograﬁi Pani Profesor szkoliła si w znanym o rodku w Danii, który był pionierem tej
metody diagnostycznej na wiecie. Była autorką i współautorką szeregu prac naukowych w tej dziedzinie, brała aktywny udział w szkoleniu i wychowywaniu nowych pokoleń neurologów. Przez 26 lat była członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego pełniąc

funkcje kolejno skarbnika, wiceprzewodniczącego i w latach 1982-1985 przewodniczącego.
Była członkiem zarządu Sekcji źlektromiograﬁi
Klinicznej w Warszawie. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. W uznaniu zasług
została uhonorowana wieloma medalami i odznaczeniami, w tym Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym Krzy em Zasługi.
Panią Profesor cechowała wielka kultura osobista, elegancja i skromno ć. Była dobrym, yczliwym człowiekiem i taką ją zapami tamy.
Spocz ła na Starych Powązkach w Warszawie.
Współpracownicy z Kliniki Neurologii
PSK4 w Lublinie

Stanisław Litwin (1932-2017)
OIL/20/2016
ORZECZENIE
OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2017 roku
Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie w składzie:
Przewodniczący:
dr n. med. Stanisław Dziurzyński
Członkowie:
lek. med. Marian Wójcik
lek. med. Helena Romańczuk
Protokolant: Stefania Kościółek
w obecności
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr. Grzegorza Wrony

postanawia ukarać:
I. Zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres pięciu lat, na podstawie
artykułu 83 ust. 1 pkt 4 w związku z artykułem 83 ust. 2 Ustawy
o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

po rozpoznaniu dnia 07 kwietnia 2017 r. sprawy sygn. akt.
OSL/20/2016 sprawy przeciwko lekarzowi:
dr. n. med.
Antoniemu Wojciechowi WYSOKIŃSKIEMU
nr Prawa Wykonywania Zawodu PWZ – 8366770
członek Lubelskiej Izby Lekarskiej
obwinionemu o to, że:
w okresie od listopada 2012 do lutego 2015 roku będąc ordynatorem Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie dopuszczał się w krótkich odstępach czasu w stosunku do
kobiet lekarzy rezydentów w/w oddziału: lekarz xxxxx, lekarz
xxxxx, lekarz xxxxx, lekarz xxxxx zachowań o charakterze seksualnym (molestowania seksualnego), czym naruszył artykuł 1
ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2 oraz artykuł 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Z powodu wniosku Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 17.07. 2015 r.

II. Ograniczeniem w wykonywaniu czynności zawodu lekarza
na okres dwóch lat w zakresie wszelkich funkcji szkolenia przedi podyplomowego studentów, lekarzy i innych zawodów medycznych, a w szczególności funkcji wykładowcy, asystenta, kierownika specjalizacji, opiekuna staży cząstkowych, koordynatora staży, na podstawie artykułu 83 ust.1 pkt 5 w związku z artykułem 86
Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.
III. Zarządzić publikację orzeczenia wraz z uzasadnieniem w biuletynie Lubelskiej Izby Lekarskiej, której wymieniony jest członkiem, na podstawie artykułu 84 Ustawy o izbach lekarskich z dnia
2 grudnia 2009 r.
IV. Zasądza na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
od obwinionego kwotę w wysokości 2.213,10 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzynaście złotych dziesięć groszy) tytułem kosztów sądowych.

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 9 czerwca 2017 r. w Kraśniku
zmarł

Wincenty Warda
lekarz stomatolog
Wyrazy głębokiego współczucia ślą

żonie, córce i synowi
koleżanki i koledzy Zmarłego
z Kraśnika i Lublina.

kwaliﬁkacje zawodowe uzyskując w 1962 pierwszy, a w 1968 r. drugi stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewn trznych.
Przez 45 lat swojej pracy zawodowej był asystentem, starszym asystentem ale równie pełnił stanowiska
kierownicze jako zast pca ordynatora a nast pnie kierownik
poradni internistyczno-konsultacyjnej. Był delegatem na Krajowe Zjazdy Lekarskie I, II, III i V kadencji, członkiem Okr gowej Rady Lekarskiej w Lublinie II, III i V kadencji, członkiem Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie III, IV i V
kadencji. Był współorganizatorem a nast pnie przewodniczącym Delegatury Chełmskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej II i III
kadencji. Jako do wiadczony lekarz uczestniczył w komisjach
konkursowych na stanowiska ordynatorów oraz egzaminów
specjalizacyjnych lekarzy. Zawsze z wielką uwagą i dbało cią
o prawd dokonywał wyborów i ocen.
Był przykładem zaanga owanej pracy, słu ył radą i pomocą. W uznaniu zasług w 2002 roku został odznaczony Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Cenili my jego mądro ć, postrzeganie rzeczywisto ci nie
tylko od strony medycznej, ale te ludzkiej.
B dziemy o Tobie pami tać
Koleżanki i koledzy lekarze

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia odwołania wraz z uzasadnieniem
do Naczelnego Sądu Lekarskiego za pośrednictwem Okręgowego
Sądu Lekarskiego.

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie uznaje obwinionego
lekarza:
Antoniego Wojciecha Wysokińskiego za winnego naruszenia
artykułu 1 ust. 2 i 3 w związku z artykułem 53 ust. 2 oraz artykułem 78 Kodeksu Etyki Lekarskiej i zgodnie z artykułem 83 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

Członkowie Sądu:
Lek. med. Marian Wójcik
lek. med. Helena Romańczuk
Przewodniczący Składu:
dr n. med. Stanisław Dziurzyński
Rzeszów, 07 kwietnia 2017 r.

Pełny tekst uzasadnienia orzeczenia jest dostępny na stronie internetowej "Medicusa" – www.medicus.lublin.pl
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21 czerwca 2017 r. odszedł w wieku 85 lat Stanisław Litwin – specjalista chorób wewn trznych, wspaniały człowiek,
oddany swojej pracy oraz pacjentom, wra liwy na cierpienie
drugiego człowieka, niezwykle ceniony w gronie lekarskim,
jak równie w ród pacjentów.
Urodził si w Czechówce w powiecie hrubieszowskim.
Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego ukończył
w Chełmie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie ukończył w 1957 r. i rozpoczął prac w Szpitalu Powiatowym w Chełmie. Systematycznie podwy szał swoje
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Zapraszamy
do odwiedzania strony Duszpasterstwa Służby Zdrowia z aktualnościami z naszej działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl

Duszpasterze diecezjalni służby zdrowia
Archidiecezja lubelska –
ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl

Diecezja siedlecka –
ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl
MźDICUS 8–9/2017

Diecezja zamojsko-lubaczowska –
ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl
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Praca
Lekarze
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• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze
w kształceniu lekarza. Możliwość zatrudnienia
w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Tel. 81/886 62 89 godz. 12.00-16.00.
• Pilnie zatrudnię lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji, ew. lekarza internistę do pracy w NZOZ Medyk w Świdniku na cały etat lub
kontrakt lub godziny. Dobre warunki płacowe.
Tel. 81 751 22 21.

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.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel.
604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza stomatologa. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
pilnie stomatologa. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie stomatologicznym w Lublinie. Praca w ramach NFZ
i prywatnie. Tel. 512 234 727.
• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej. Praca
w ramach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel.502
033 909; e-mail kontakt@kardent.pl
• Nowoczesny gabinet stomatologiczny w Krasnymstawie zatrudni lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Forma
współpracy do uzgodnienia. Tel. 662 313 363.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Krasnymstawie zatrudni stomatologa do leczenia
endodontycznego. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 662 313 363.
• Stomatolog do prywatnego gabinetu stomatologicznego w Parczewie. Wymagana własna
działalność oraz minimum 3 lata doświadczenia. Kontakt: +48 696 034 570.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie stomatologicznym w małej miejscowości (kontrakt
NFZ), możliwość prowadzenia praktyki prywatnej na bardzo atrakcyjnych warunkach. Gwarantowana duża liczba pacjentów. Tel. 500 050
102.
• Poszukuję pracy na NFZ jako ortodonta w województwie lubelskim lub mazowieckim. Tel.
698 288 368.
• Zatrudnię lekarza dentystę, najlepiej po stażu.
Tel. 502 644 342.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w niepełnym
wymiarze pracy na NFZ i prywatnie. Puławy
608 295 887.
• Zatrudnię stomatologa lub stażystę – Tarnogród. Tel. 502 942 444.
• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki 13 nawiąże
współpracę z doświadczonymi stomatologami
celem wykonywania zabiegów z zakresu protetyki, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.
Tel. 604 485 601.
• Nowocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny w Lublinie (os. Nałkowskich) nawiąże
współpracę z lekarzem stomatologiem specjalistą w zakresie chirurgii, ortodoncji lub protetyk – przyjęcia pacjentów prywatnych. Korzystne warunki współpracy. Tel. 665 981 234.
• Dobrze działająca Przychodnia Stomatologiczna w Chełmie zatrudni lekarza dentystę, chcącego wykonywać zabiegi z chirurgii stomatologicznej lub stomatologii estetycznej. Atrakcyjne warunki pracy. Kontrakt chirurgiczny na
NFZ oraz pacjenci prywatni. Możliwość noclegu. Tel. 660 051 022 lub biuro.ekomed@wp.pl

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym.Tel.608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063
325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy
w zespole, łatwo przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 771.
• Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu zatrudni lekarza. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 84 638 94 57, 84 638 94 58, 84 627
38 95.
• NZOZ w Lublinie działający w zakresie POZ zatrudni lekarza rodzinnego na pełny etat, na
atrakcyjnych warunkach. Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt, do uzgodnienia. Tel.
691 089 234.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjalności internista/medycyna rodzinna. Tel. (48)
621 50 16.
• 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). Atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585,
sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej (kierowanie Działem Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, łączone z pracą
w poradni i oddziale), anestezjologii, neonatologii (praca w oddziałach szpitalnych), pediatrii (dyżury w oddziale), otolaryngologii (praca
w poradni), neurologii (konsultacje w oddziałach szpitalnych), medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych (praca w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585,
e-mail:sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI w Lublinie nawiąże współpracę ze specjalistami z zakresu: endokrynologii, dermatologii, hematologii, neurologii dziecięcej i laryngologii, ul. Chodźki 17
lok. 5, www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.
• 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.

• 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.
• Dietetyk do prywatnej przychodni medycznej
w Parczewie. Wymagana własna działalność
oraz minimum 3 lata doświadczenia. Kontakt:
+48 696 034 570.
• 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). 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). Tel.
84 677 50 21.
• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy internistę, pulmonologa, pediatrę, ortopedę (mogą być w trakcie robienia specjalizacji) do pracy w oddziałach i na dyżury. Miejsce pracy Biłgoraj. Tel. 697 617 661.
• Lekarz chirurg ogólny, z wieloletnim doświadczeniem, także w proktologii, poszukuje dodatkowej pracy w przychodni. Kontakt mrsa@gazeta.pl
• NZOZ w Lublinie przy ul. Chodźki nawiąże
współpracę z lekarzem wykonującym zabiegi
skleroterapii. Tel. 604 485 601.
• Lublin, Centrum Medyczne Relaksowa zaprasza lekarzy do współpracy. 602 589 549, www.
ab-cm.pl
• Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych podejmie stałą pracę w POZ (po
godz. 15.00 oraz NiŚPL (Lublin i okolice). Umiejętność wykonywania badań USG (brzuch/tarczyca) – mile widziany dostęp do aparatu. Tel.
600 990 212.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni
lekarza anestezjologa w dogodnej formie (umowa o pracę, kontrakt).Tel. 84 677 50 21.
• Psychiatrę (również lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii) zatrudnimy do pracy w ZOL
psychiatrycznym w Uniszowicach k.Lublina. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia. Zgłoszenia proszę kierować na adres info@zielonaklinika.pl lub tel. 722 141 121.
• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach pilnie zatrudni lekarzy chętnych do pracy w podstawowej
opiece zdrowotnej. Mile widziane będą osoby
posiadające specjalizacje z pediatrii lub medycyny rodzinnej, ewentualnie z rozpoczętą specjalizacją. Tel. 531 735 072, 81 45 02 282, e-mail:
mbroniek@szpitalpulawy.pl
• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, ul.
Kompozytorów Polskich 8 zatrudni w niepełnym wymiarze lekarza neurologa. Tel. 81 718
72 07.
• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim podejmie współpracę z lekarzami
o specjalności w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel. 533 326 122.
• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologii i intensywnej
terapii, medycyny ratunkowej, lekarz systemu
– praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i położnictwa i ginekologii. Tel. 82 576 21 70, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl.

• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa. Tel. 81 527
60 50.
• Lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub
po stażu na umowę o pracę zatrudnię w nowocześnie wyposażonym Gabinecie Stomatologicznym w Tomaszowie Lubelskim na dogodnych warunkach. Tel. 607 566 615.
• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem świadczącym
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ.
Oferta współpracy dotyczy naszej placówki
w Poniatowej przy ul. Lubelskiej 3. Tel. 602 407
672 lub mail: bok@luxmednaleczow.pl
• Zatrudnię na korzystnych warunkach specjalistę endodontę do pracy w gabinecie stomatologicznym 35 km od Lublina. Telefon kontaktowy: 727 598 995. Proszę o kontakt po godzinie
18.
• Nowocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny w Tomaszowie Lubelskim przyjmie na
dogodnych warunkach na umowę o pracę lekarza stomatologa na staż podyplomowy lub
po stażu. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel.
607 566 615.

• Przychodnia o ugruntowanej pozycji na rynku
świętokrzyskim podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem specjalistą w zakresie ortodoncji. Tel. 600 968 158 lub biuro@motomed.
com.pl
• Specjalistyka Czechów Sp. z o.o. w Lublinie, ul.
Kompozytorów Polskich 8 zatrudni lekarza dentystę. Tel. 81 718 72 07.

Drobne
• 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.

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 izycznych,
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_ile/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
MźDICUS 8–9/2017

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 okr gowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym
o zmianach dotyczącychŚ

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiej tno ci z zakresu w szych dziedzin medycyny lub udzielania okre lonych wiadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podj cia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u ka dego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o prac , wiadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykre lania wpisu z ewidencji
działalno ci gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym ni
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii źuropejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokre lony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podj ciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzj
• 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, roda, czwartekŚ 8-16,
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 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 interesantówŚ
poniedziałek, roda, czwartekŚ 8-16,
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 8-15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantówŚ
poniedziałek, roda, czwartekŚ 8-16,
wtorekŚ 8-17, piątekŚ 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, czwartekŚ 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 czynnaŚ poniedziałekŚ 10-15,
wtorekŚ 9-16.45, roda,
czwartekŚ 10-15.30, piątekŚ 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 (Zamo ć)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
• biuro prawne:
81 536-04-56, 81 536-04-50
(porady po telefonicznym umówieniu)

PoniedziałekŚ
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

WtorekŚ
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
rodaŚ
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00
CzwartekŚ
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00
PiątekŚ
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
gramowa:
Monika Bojarska-Ło , Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec,
Hasie Grzegorz Pietras,
Janusz
anusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Redakcja::
M
St ki i (redaktor
( d kt naczelny),
l ) Anna
A
A
t
k (sekretarz
(
Marekk Stankiewicz
Augustowska
redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Marek Derkacz, Małgorzata Gny , 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 PodlaskaŚ
tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14,
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynneŚ poniedziałekŚ 7.30-17.00,
wtorek–czwartekŚ 7.30-15.30,
piątekŚ 7.30-14.00
• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynneŚ poniedziałki, rody, czwartkiŚ
9-15, wtorki i piątki – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamo ć
zamosc@oil.lublin.pl
czynneŚ poniedziałek–piątek
8.30-14.30

