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– Zapowiedzi, że lekarze będą pracować mniej, minister Ra-
dziwiłł odebrał jako uderzenie w podstawy etyki lekarskiej. A we-
zwania do wypowiadania klauzuli opt-out uznał za skandalicz-
ne i haniebne. „Myślenie o pieniądzach nie jest w życiu najważ-
niejsze. Warto pracować dla jakiejś idei” – przekonywał prote-
stujących rezydentów marszałek Senatu i chirurg Stanisław Kar-
czewski –

pisze Marek Stankiewicz
str. 2-3

Za łgarstwa zapłacimy zdrowiem

Wcześniak ma szansę –  
na życie i sprawność

– W tej chwili ratujemy skrajne wcześniaki wal-
cząc nie tylko o ich życie, ale skupiamy się na mini-
malizowaniu uszkodzeń wynikających z postępo-
wania terapeutycznego – na przykład nowoczesne 
respiratory automatycznie dozują podaż tlenu –

mówi Monika Wójtowicz-Marzec, 
neonatolog kierująca Oddziałem 

Noworodków w SPSK 1 w Lublinie 
w rozmowie z Anną Augustowską

str. 6-7

Szukam dzikich, odludnych miejsc
– Należę do osób, które nie potrzebują 

do wypoczynku zatłoczonych plaż i ku-
rortów z deptakami pełnymi spacerowi-
czów, kafejek i sklepów. Razem z mę-
żem szukamy raczej odludnych, wręcz 
dzikich miejsc – 

mówi Karolina Siwkiewicz, 
dentystka, podróżniczka i blogerka 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 12-13
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Ilekroć biały personel raz na dziesięć lat tupnie nogą i upo-
mni się o swoje, tylekroć zasadność jego postulatów natych-
miast przykrywa ogólnonarodowa debata o etyce lekarskiej. 
Hipokrates i Judym stają się natychmiast dyżurnymi straż-
nikami i drogowskazami ku zawodowej i moralnej dosko-
nałości. 

Ale nie tylko oni. Zapowiedzi, że lekarze będą pracować mniej, 
minister Radziwiłł odebrał jako uderzenie w podstawy etyki le-
karskiej. A wezwania do wypowiadania klauzuli opt-out uznał za 
skandaliczne i haniebne. „Myślenie o pieniądzach nie jest w ży-
ciu najważniejsze. Warto pracować dla jakiejś idei” – przekony-
wał protestujących rezydentów marszałek Senatu i chirurg Sta-
nisław Karczewski. Niejeden lekarz chętnie by się oddał każdej 
idei w zamian za połowę aktualnej gaży parlamentarnej Dokto-
ra Karczewskiego. 

Przypomnijmy, że etyka lekarska to tylko zbiór norm, regu-
lujących stosunek lekarza do pacjenta i stosunki pomiędzy leka-
rzami, oraz określających zakres i sposób działania lekarza tak, 
aby były one zgodne z zasadami etyki ogólnoludzkiej. I tu wła-
śnie zaczynają się bardzo strome schody, na których połamał 
sobie nogi już niejeden mędrzec. Bo nie ma idealnego wzorca 
etycznego do zastosowania w medycynie niczym wzorzec kilo-
grama, przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag 
w Sèvres koło Paryża. 

Banały i oklepane sądy

Truizmem, żeby nie powiedzieć banałem i starą śpiewką jest 
troska lekarza o zdrowie i życie pacjenta. Życie jednak składa 
się również z wyjątków od oklepanych sądów. Dzisiejsza mło-
dzież lekarska huknęła jak z armaty czterotygodniową głodówką, 
która pomimo ignoranckich trików ze strony rządu, obiegła nie-
mal wszystkie najważniejsze światowe serwisy agencyjne. Czyli 
sprawdziła się stara prawda: dyskusja w ochronie zdrowia drgnę-
ła wokół tego, co medialne. Chociaż tu i ówdzie pomrukiwano, 
że protest głodowy nie przystoi lekarskiej profesji, bo lekarz ma 
propagować postawy prozdrowotne. Apologetom takich śmiesz-
nych teorii przypominam, że kontrolowane głodowanie i spoży-
wanie tylko niskomineralizowanej wody jest bardziej skuteczne 
niż wielotygodniowa dieta. Oczywiście głodówki heroicznej, pro-
wadzącej nieuchronnie do śmierci, nie można pod żadnym pozo-
rem zaakceptować. Ale przecież nikt nie umarł, ani nawet nie ze-
mdlał. A co najwyżej trochę podniósł ciśnienie tym, którzy dum-
nie uważają, że pacjentom niczego w Polsce nie brakuje, z wy-
jątkiem lekarskiej wielkoduszności, ciepła i czułości, oraz wyro-
zumiałości i szczypty altruizmu dla Dobrej Zmiany.

Głodówka była tylko preludium

Na dumnych polityków czai się nowa niespodzianka. Tym ra-
zem młodzi lekarze zamierzają pracować tylko tyle, na ile pozwa-
la im dyrektywa Unii Europejskiej. Czyli 48 godzin tygodnio-
wo, a nie sto kilkadziesiąt, które już trupem położyły paru dyżu-
rowych tytanów. Ciekawe tylko czy kultowa ponoć solidarność 
lekarzy będzie miała swój dziejowy kwadrans, czy znów oka-
że się iluzją i bajeczką, która w chwilach społecznych napięć od 
zawsze służyła bałamuceniu mas. Póki co, lekarska starszyzna, 
poza symboliką i apelowaniem do władz, na razie nie wniosła 
niczego przełomowego do posagu swoim następcom. Naczelna 
Rada Lekarska dostrzegając zło sączone przez pracę ponad si-
ły zachęca lekarzy do ograniczenia w najbliższym czasie goto-
wości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowot-
nych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymal-
nie 48 godzin w tygodniu.

Wiara we własną genialność
W gremiach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pa-

nuje zgodne przekonanie, że żadnego kraju, który na ochro-
nę zdrowia przeznacza mniej niż 6 proc. PKB nie można uwa-
żać za państwo rozwinięte. W Polsce jest to ponoć niemożliwe. 
Dlaczego? Bo w ciągu 28 lat od ustrojowej transformacji żad-
na formacja polityczna, od lewa do prawa, nie sprostała temu 
wyzwaniu. Każda prędzej czy później wpadała w pułapkę wła-
snej propagandy sukcesu, fatalnie rozkładając finansowe akcen-
ty. Co gorsza, niemal za każdym razem, po kolesiowsku zabie-
rała się do dzieła. Eksperci byli co najwyżej przybudówką do 
partyjnych lub koalicyjnych konstelacji. Owszem, chętnie by-
li widziani w zamkniętych panelach dyskusyjnych, emablowa-
ni przez media, ale nigdy ich opinie nie stały się bazą politycz-
nych decyzji. Bo zdrowie publiczne nigdy w Polsce nie stało 
się kategorią polityczną, dzięki której wygrywa albo przegry-
wa się wybory. Winnych nie ma. 

W ostatnim ćwierćwieczu najpierw od czci i wiary odsądzono 
zespoły opieki zdrowotnej, chociaż zachodni ekonomiści prze-
konywali, że ZOZ-y rodem z komuny są niedoścignionym wzo-
rem holdingu w ochronie zdrowia. Potem panaceum na wszel-
kie niedostatki upatrywano w kasach chorych. Jeszcze te kasy 
nie okrzepły, gdy lewica stworzyła NFZ. Następnie PO przez la-
ta wmawiała nam, że najważniejsze jest uszczelnianie systemu 
i zgrabniejsze gospodarowanie publicznym groszem. W końcu 
Dobra Zmiana wymyśliła na poczekaniu, że pieniędzy na wszyst-
ko nam wystarczy, byleby tylko nie kraść i dobrać się do skó-
ry VAT-owskiej mafii. Tymczasem zmiany w funkcjonowaniu  

Za łgarstwa zapłacimy zdrowiem
płatnika za opiekę zdrowotną „to nie jest 
priorytet na dziś” – oświadczył 15 listo-
pada na konferencji podsumowującej 
dwa lata pracy resortu zdrowia jego szef 
Konstanty Radziwiłł. No to teraz mamy 
coraz więcej eufemizmów, figur retorycz-
nych oraz zaskakujących karier ministerialnych niż wymiernych 
pomysłów na nasze bezpieczeństwo zdrowotne.

Aparatura zamiast ludzi?
W minionym dwudziestoleciu szpitale kliniczne i wojewódz-

kie naszpikowano wyszukanymi technologiami za setki milio-
nów dolarów. Oddaniu ich do użytku za każdym razem towa-
rzyszyła lokalna partyjna pompa z bąbelkami i orderami. Tym-
czasem tysiące chorych musi czekać miesiącami na badania, 
bo dziwnym trafem nie przewidziano, że tomograf, rezonans, 
pracownię hemodynamiczną czy poczciwe USG mogą obsłu-
żyć tylko wykształceni ludzie z dyplomami, którym trzeba za 
to zapłacić. Tak więc, kosztowna aparatura po południu i wie-
czorami ma wolne. Bo na jej wykorzystanie w cyklu całodobo-
wym zabrakło funduszy i wyobraźni.

Po tych wszystkich pseudoreformach, nic już porządnie nie 
funkcjonuje. Państwo jest tak słabe, że obywatelskie protesty, 
nawet w sprawach oczywistych, są nieskuteczne, a ich organi-
zatorzy muszą szybko salwować się podkuleniem ogona. Im 
pozostaje żal i rozczarowanie, a władzy cyniczna radość z uga-
szenia pożaru. Mniejsza o zgliszcza. 

Marek Stankiewicz

37. Sprawozdawczo-Wyborczy  
Okręgowy Zjazd  

Lekarzy Delegatów  
Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

Obrady rozpoczną się 24 marca 2018 roku,  
o godz. 9.00  

w Collegium Maius UM w Lublinie,  
ul. Jaczewskiego 4.

Obecność delegatów obowiązkowa

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną ze strony luxmedlublin.pl zakładka Dla lekarza – Oferty pracy  
lub pocztą na adres: CM Luxmed Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, tel.: 81 536 16 85

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji  
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych”.

LubLin

• Endokrynolog dziecięcy
• Neurolog dziecięcy
• Lekarz rodzinny/pediatra – POZ
• Endokrynolog
• Kardiolog
• Dermatolog
• Ginekolog
• Internista
• Gastrolog
• Lekarz medycyny estetycznej

Poszukujemy lekarzy następujących  
specjalizacji:

Oczekiwania:

• prawo wykonywania zawodu

• znajomość obsługi komputera

• otwartość na nowe rozwiązania

Oferujemy:

• pracę w prestiżowej i prężnie rozwijającej się firmie
• zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontraktu
• bardzo dobre warunki pracy na nowych urządzeniach
• możliwość negocjacji warunków współpracy

biłgoraj

• Kardiolog
• Alergolog
• Lekarz medycyny pracy
• Pulmonolog
• Internista
• Ginekolog – położnik

Zamość

• Kardiolog
• Laryngolog
• Hematolog
• Endokrynolog
• Alergolog dziecięcy
• Diabetolog

Chełm

• Neurolog dziecięcy
• Lekarz medycyny pracy
• Laryngolog
• Okulista
• Neurolog

KraśniK

• Gastrolog
• Neurolog
• Stomatolog
• Lekarze innych specjalności

Krasnystaw

• Neurolog
• Laryngolog
• Lekarz medycyny pracy

reklama

Pełnych ciepła, nadziei i radości  
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 
naszym Czytelnikom  

życzy Redakcja 
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej 

z dnia 7 listopada 2017 r.
o wynikach wyborów delegatów  

na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Na podstawie uchwały nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej 
Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 listopada 2017 r. w spra-
wie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów 
delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę dele-
gatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji.

Rejon wyborczy nr K8.BP01 – Lekarze – powiat bialski
Barszczewski Andrzej 
Bilińska Beata Janina 
Kędzierski Dariusz 
Żukowska Teresa

Rejon wyborczy nr K8.BP02 – SP WSS Biała Podlaska
Domański Krzysztof 
Hałabuda Jan Feliks 
Lewandowska Anna Katarzyna

Rejon wyborczy nr K8.BP03 – Lekarze – powiat łukowski
Danilczuk Antoni 
Masiak Tomasz Witold 
Pasik Zbigniew Jan 
Tychmanowicz Stanisław

Rejon wyborczy nr K8.BP04 – Lekarze – powiat radzyński
Barszczewska Barbara Aldona 
Hałajko Andrzej Jerzy

Rejon wyborczy nr K8.BP05 – Lekarze – powiat parczewski
Puchala Tomasz Witold

Rejon wyborczy nr K8.BP06 – Dentyści –  
pow.: m. Biała Podlaska, bialski, łukowski, radzyński, parczewski
Ilczuk Jadwiga 
Ladwiniec Marlena Anna 
Lewandowski Marek Henryk

Rejon wyborczy nr K8.CH01 – Lekarze – powiat chełmski
Czuryszkiewicz Wojciech Jakub 
Dobrzański Antoni Marek 
Ludwików Grażyna Janina

Rejon wyborczy nr K8.CH02 – Lekarze – powiat krasnostawski
Sawa Ireneusz Marek 
Trochimiuk Barbara

Rejon wyborczy nr K8.CH03 – SP ZOZ Krasnystaw
Hemerling Anna Renata 
Wojciechowska Agnieszka

Rejon wyborczy nr K8.CH04 – Lekarze – powiat włodawski
Bąk-Kusiej Władysława

Rejon wyborczy nr K8.CH05 – SP WSzS Chełm
Bijak Piotr 
Godzisz Wiesław Józef 
Zieliński Marek 
Żak-Żybura Jolanta Dorota

Rejon wyborczy nr K8.CH06 – Dentyści –  
pow.: m. Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski

Barwińska-Altmajer Franciszka Katarzyna 
Faber-Bijak Monika Janina 
Niderla Alicja Barbara 
Zastawna-Wereszczyńska Bożena Nina

Rejon wyborczy nr K8.LB02 – Lekarze – powiat łęczyński
Hereć Piotr 
Romanek Halina Władysława

Rejon wyborczy nr K8.LB03 – Lekarze – powiat świdnicki
Salameh Khaled 
Wiczuk Dariusz Waldemar

Rejon wyborczy nr K8.LB04 – Lekarze – powiat puławski
Burzmińska Elżbieta Małgorzata 
Kobus-Jonak Danuta Grażyna 
Olszewska Barbara Marta 
Unifantowicz-Józefczak Lidia Małgorzata 
Zmysłowska Anna Ewa

Rejon wyborczy nr K8.LB06 – Lekarze – powiat opolski
Goliszek Renata Zofia 
Miroński Robert

Rejon wyborczy nr K8.LB07 – Lekarze – powiat kraśnicki
Kos Marek 
Latosiewicz Maryla Agnieszka 
Prażmo Wojciech 
Sakwa Wojciech Antoni

Rejon wyborczy nr K8.LB08 – Lekarze – powiat janowski
Kostrzewa Włodzimierz 
Urban Marian Wiesław

Rejon wyborczy nr K8.LB09 – Lekarze – powiat lubartowski
Latek Mateusz Jan 
Woliński Edward Bernard

Rejon wyborczy nr K8.LB10 – Dentyści – pow.: lub., łęczyński, 
świdnicki, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, lubartowski

Marzec Katarzyna Maria
Rejon wyborczy nr K8.LU02A – SPSK1 – niezabiegowcy

Gajda Piotr Andrzej 
Krupski Witold Ludwik 
Kurys-Denis Ewa Monika 
Prystupa Andrzej Paweł

Rejon wyborczy nr K8.LU02D – SPSK1 – okuliści
Wróblewska-Sadowska Ewa Janina

Rejon wyborczy nr K8.LU03A – SPSK4 – niezabiegowcy
Buk Leszek 
Chudzik Robert 
Czekajska-Chehab Elżbieta Maria 
Gryglicka Beata Elżbieta 
Kiszczak-Bochyńska Ewa Eugenia 
Kurzeja-Mirosław Anetta Maria 
Łakomski Bogdan Antoni 
Mądro Agnieszka Małgorzata 
Prasał Marek Roman

Rejon wyborczy nr K8.LU03B – SPSK4 – zabiegowcy
Jendrej Janusz Zdzisław 
Jurko Cezary Wojciech 
Mąkosa Waldemar Piotr 
Wilczyński Grzegorz Józe
Rejon wyborczy nr K8.LU03C – SPSK4 – ginekolodzy i pediatrzy

Dziduch Piotr 
Pietras Grzegorz Marek

Rejon wyborczy nr K8.LU04A –  
SPWSS – Al. Kraśnicka – niezabiegowcy

Bojarska-Łoś Monika Anna 
Hasiec Tomasz 
Kosikowski Jakub Piotr 
Orzeł Mieczysław Jan 
Skokowska Ewa Irena 
Wójcicki Przemysław Konrad

Rejon wyborczy nr K8.LU04B –  
SPWSS – Al. Kraśnicka – zabiegowcy

Ciołko Andrzej Józef 
Łoś Tadeusz Kazimierz 
Niezabitowski Jacek Andrzej

Rejon wyborczy nr K8.LU05 –  
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Beń-Skowronek Iwona Barbara 
Greczkowska-Chmiel Teresa Ewa 
Kątska Emilia Zofia 
Wysocka-Łukasik Beata Teresa

Rejon wyborczy nr K8.LU06 –  
SP ZOZ Szpital Neuropsychiatryczny

Dura Maria Teresa 
Spustek Janusz Andrzej

Rejon wyborczy nr K8.LU07 –  
SP SW im. Jana Bożego lokalizacja ul. Biernackiego

Hasiec Barbara Elżbieta 
Korulczyk Leszek Jan

Rejon wyborczy nr K8.LU08 –  
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Kloc Marcin Marek 
Kwak Wojciech Henryk

Rejon wyborczy nr K8.LU09 – Centrum Onkologii ZL
Kościańska Beata 
Łukasiewicz Sergiusz

Rejon wyborczy nr K8.LU11 –  
SP SW im. Jana Bożego lokalizacja ul. Kruczkowskiego

Krzewińska Magdalena 
Nyrka Mariusz Zbigniew

Rejon wyborczy nr K8.LU12 – SP ZZOZ Zarządu Sł. Zdr. MSWiA
Dubejko Janusz Paweł 
Ruta-Samojluk Ewelina Anna

Rejon wyborczy nr K8.LU13 –  
WOMP, WSSE, KOMP, Hospicja, ABW, UW, ZUS, KRUS oraz inni

Hankiewicz Dariusz Stanisław
Rejon wyborczy nr K8.LU14 – Emeryci i renciści – lekarze

Citkowski Wojciech Zygmunt 
Jakubowicz Jerzy Marian 
Jakubowska-Kusz Stanisława Teresa 
Modzelewska-Ekiert Jadwiga 
Pietras Maria Alicja 
Sidor Janusz Tadeusz 
Stankiewicz Marek Witold 
Tuszkiewicz-Misztal Ewa

Rejon wyborczy nr K8.LU15 – Emeryci i renciści – dentyści
Kuszewska Elżbieta Aleksandra 
Wróblewski Marian

Rejon wyborczy nr K8.LU16 –  
Lekarze przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (dawny NZOZ)
Bartosiewicz Iwona Ewa 
Budzyńska Maria Grażyna 
Choduń Ewa 
Czajka Iwona Barbara 
Dąbska Beata Dorota 
Oskroba Mirosława

Rejon wyborczy nr K8.LU21 –  
Lekarze ze specjalnością „Medycyna rodzinna” – m. Lublin

Dobrzańska-Pielichowska Teresa Krystyna 
Ryss Maria Anna 
Szafrańska-Kocuń Wioletta Ewa 
Walicka Krystyna Barbara 
Wasilczyk Grażyna Anna

Rejon wyborczy nr K8.LU23 –  
Dentyści z rejonów szpitalnych i inni

Samborski Dariusz Bogdan 
Szkutnik Jacek 
Tymczyna Barbara Maria 
Wysokińska-Miszczuk Joanna Maria

Rejon wyborczy nr K8.R.BP –  
Rezydenci – Biała Podlaska i okolice

Daniłko Magdalena Maria 
Mamla Michał Krzysztof

Rejon wyborczy nr K8.R.KARME –  
Rezydenci – Dentyści – Karmelicka

Kornet Marcin Przemysław 
Lewkowicz Patrycja

Rejon wyborczy nr K8.R.KRAS – Rezydenci – Kraśnicka
Barszczewski Piotr

Rejon wyborczy nr K8.R.SPSK4 – Rezydenci – SPSK4
Bednarski Jerzy Włodzimierz 
Borowiec-Bar Małgorzata Aleksandra 
Grondecka Natalia Łucja 
Igras Magdalena 
Konopelko Michał Marek 
Kurzepa Joanna 
Michalak Agata Patrycja 
Psujek Olga Katarzyna 
Rolska-Kopińska Anna Maria 
Zygo Bartosz Lech

Rejon wyborczy nr K8.R.USDZ –  
Rezydenci – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

Janikowska Karolina Bernadeta 
Lach Tomasz

Rejon wyborczy nr K8.WN1 – Lublin
Kłopotowska Maria Halina 
Zuchniarz Marta Anna

Rejon wyborczy nr K8.WN2 – Biała Podlaska
Bukowski Marek Józef 
Gaworecki Ryszard Kazimierz

Rejon wyborczy nr K8.WN3 – Zamość
Misztal Mirosław Krzysztof 
Stokowska-Wojda Małgorzata

Rejon wyborczy nr K8.ZA01 – Lekarze – powiat zamojski
Prystupa Marian Andrzej

Rejon wyborczy nr K8.ZA02 – Zamość SP SW im. Jana Pawła II
Mazurek Marek

Rejon wyborczy nr K8.ZA03 – Zamojski Szpital Niepubliczny
Bąk Michał

Rejon wyborczy nr K8.ZA04 – Lekarze – powiat biłgorajski
Dudko Ewa Mariola 
Korona Henryk Jacek

Rejon wyborczy nr K8.ZA05 – Lekarze – powiat hrubieszowski
Iżowski Witold Piotr 
Josse Tomasz Rafał

Rejon wyborczy nr K8.ZA07 –  
Dentyści – pow.: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski

Sobieraj Marek Leszek
Rejon wyborczy nr K8.ZA08 –  

Dentyści – pow.: m. Zamość, zamojski
Kornet Elżbieta Krystyna 
Lewkowicz Krzysztof Paweł 
Marcyniuk Danuta Grażyna 
Szadurski Marek

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
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• Postęp wiedzy medycznej, nowo-
czesny sprzęt i leki – dzięki temu udaje 
się uratować znacznie więcej i ze znacz-
nie mniejszą wagą przedwcześnie uro-
dzonych dzieci, niż jeszcze 20-30 lat te-
mu. Dlaczego więc obchodzimy Dzień 
Wcześniaka?

– To prawda, że coraz skuteczniej ra-
tujemy te najmniejsze z małych dzieci – 
dzisiaj mówi się o granicy przeżywal-
ności przesuniętej do 24 tygodnia cią-
ży, takie dzieci ważą około 500 g! Daw-
niej zaczynano walkę o życie dzieci uro-
dzonych w 29-30 tygodniu ciąży, te uro-
dzone wcześniej nie miały szansy, gdyż 
przede wszystkim nie dysponowano 
odpowiednim sprzętem. Taki wcze-
śniak był umieszczany w cieple, 
mógł otrzymać tlen i… nieste-
ty, często umierał.

Warto podkreślić, że 
neonatologia jest specja-
lizacją stosunkowo młodą 
w Polsce, jej początek to 
lata 90. XX wieku. Wów-
czas nastąpił dynamiczny 
rozwój intensywnej tera-
pii i znaczący skok przeży-
walności.

W tej chwili ratujemy 
skrajne wcześniaki walcząc 
nie tylko o ich życie, ale 
skupiamy się na minimali-
zowaniu uszkodzeń wynikających z po-
stępowania terapeutycznego – na przy-
kład nowoczesne respiratory automa-
tycznie dozują podaż tlenu w zależno-
ści od potrzeb pacjenta, co minimalizu-
je uszkodzenia narządu wzroku (retino-
patia wcześniacza) i układu oddechowe-
go. Możliwość wsparcia własnego odde-
chu noworodka, czyli stosowanie wen-
tylacji nieinwazyjnej jest nieodzownym 
elementem terapii oddechowej. Inkuba-
tory umożliwiają utrzymanie optymal-
nej temperatury i wilgotności powietrza 
przez wiele tygodni, do czasu osiągnię-
cia zadowalającej masy ciała. Bez apara-
tury szanse na przeżycie skrajnie niedoj-
rzałych pacjentów byłyby znikome, choć 
oczywiście nie sprzęt decyduje o podjęciu 
właściwych decyzji w terapii. Decyzje le-
karzy i pielęgniarek oraz umiejętność wy-
korzystania bardzo specjalistycznej apa-
ratury umożliwiają prowadzenie skrajnie 
niedojrzałych pacjentów.

Mimo postępu w medycynie wcześniac-
two to wciąż ważny problem społeczny  

– ok. 6 proc. narodzonych dzieci to wcze-
śniaki. To spora grupa dzieci, które mu-
simy wprowadzić w samodzielność. To 
proces trwający latami, bo wcześniak, 
który opuszcza nasz oddział jest dopiero 
na początku drogi. Stąd pomysł, aby pa-
miętać i informować społeczeństwo, że 
takie dzieci są wśród nas, że mają trud-
niej a ich rodzice muszą często pokonać  

wsparcia w czasie pobytu dziecka na od-
dziale intensywnej terapii a także póź-
niej, kiedy maluch potrzebuje objęcia go 
wielospecjalistyczną opieką, która zwy-
kle trwa wiele miesięcy a nawet lat.

• Ile zwykle trwa pobyt wcześniaka 
na oddziale ?

– Czas pobytu w znacznej mierze za-
leży od stopnia niedojrzałości wcześnia-
ka. Aby taki pacjent mógł opuścić szpital, 
musi umieć sam utrzymywać prawidło-
wą temperaturę ciała poza inkubatorem. 
Dzieci nie mogą mieć bezdechu – dlate-
go zalecamy, aby po wyjściu do domu ro-

dzice uzbroili się w monito-
ry oddechu, bo to zapew-
nia maleństwom bezpie-
czeństwo. Maluchy mu-
szą też same potrafić ssać 
piersi lub smoczek i pra-
widłowo koordynować 
odruchy – ssania, oddy-
chania i połykania. Z re-
guły dzieciom udaje się 
osiągnąć powyższe ce-
le, kiedy osiągną wagę 
ok. 2 kg, zwykle więc ta-
ki pobyt trwa od 2 do 3 

miesięcy. 

• Mimo superaparatury nie 
zawsze wcześniaki osiągają peł-

ną sprawność? Co jest najczęst-
szym obecnie następstwem wcze-

śniactwa?
– To prawda. Dzieci ze skrajnie nie-

dojrzałymi organami muszą często po-
konać wiele problemów zdrowotnych 
gdyż często wcześniactwu towarzyszą 
też dodatkowe schorzenia, jak dysplazja 
oskrzelowo-płucna czy retinopatia wcze-
śniacza. U noworodków skrajnie niedoj-
rzałych istnieje duże ryzyko opóźnienia 
rozwoju ruchowego i/lub intelektualne-
go. Najczęstszym zaburzeniem rucho-
wym jest mózgowe porażenie dziecięce. 
Coraz częściej podkreśla się zagrożenie 
dysharmonią rozwojową, stąd potrzeba 
opieki nad naszymi pacjentami do wie-
ku szkolnego.

• Oddział noworodkowy, którym Pa-
ni kieruje, szykuje się do dużej zmiany. 
Na czym będzie polegać?

– Przede wszystkim staniemy się du-
żo większym oddziałem, bo dostanie-
my do dyspozycji dodatkowe pomiesz-
czenia – będzie to możliwe dzięki roz-
budowie całego szpitala. To pozwoli 
nam rozwinąć skrzydła. Jeszcze w tym 
roku nasz oddział zostanie wyposażo-
ny aż w 20 nowoczesnych respirato-
rów i urządzeń do wspierania oddechu  

Wcześniak ma szansę – na życie i sprawność
z Moniką Wójtowicz-Marzec,  

neonatolog kierującą Oddziałem Noworodków w SPSK 1 w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

z oprzyrządowaniem, kilkanaście inkuba-
torów hybrydowych i stanowisk do resu-
scytacji oraz centralne monitorowanie pa-
rametrów życiowych. Chcemy zapewnić 
też lepsze warunki dla mam, które będą 
opiekować się wcześniakami przebywa-
jącymi na oddziale. Mam także nadzie-
ję, że wraz z rozwojem oddziału zwięk-
szy się liczba lekarzy neonatologów, bar-
dzo zachęcam, aby tę specjalność zaczęli 
wybierać także lekarze mężczyźni, którzy 
myślą o zabiegowej specjalizacji. Aktu-
alnie pracują na oddziale 4 lekarki i 4 re-
zydentki. Zapotrzebowanie na neonato-
logów jest o wiele większe. 

Chcielibyśmy, aby na oddziale po-
wstał też zespół, który przygotowywał-
by do prawidłowej opieki nad noworod-
kiem rodziców. Obok lekarzy i pielęgnia-
rek, powinien znaleźć się w nim również 
psycholog, neurologopeda, fizjoterapeu-
ta, konsultant laktacyjny. Bardzo ważne 
jest wspieranie rodziców – dla nich poja-
wienie się wcześniaka jest zawsze silnym 
stresem, trudnym etapem, tym trudniej-
szym, kiedy mimo naszych starań okazu-
je się, że dziecko będzie w jakimś stop-
niu niepełnosprawne.

• Kiedy oddział będzie działał w no-
wej odsłonie?

– W chwili obecnej trwa rozbudowa 
szpitala, liczę że w ciągu najbliższych 
kilku lat oddział neonatologiczny otrzy-
ma nowe pomieszczenia, co zapewni jesz-
cze lepszą opiekę nad najmniejszymi pa-
cjentami.

Szpital w Leżajsku  
zatrudni:

•	 kierownika hospicjum

•	 reumatologa	 
(oddział, poradnia)

•	 okulistę	(poradnia)

•	 specjalistę	rehabilitacji	
medycznej	lub	balneologii	
i medycyny fizykalnej

•	 psychiatrę	(oddział)

•	 endokrynologów,	
diabetologów,	kardiologów,	
gastroenterologów	(oddział)

•	 pediatrę	(POZ)

tel. 17 24 04 726
praca@spzoz-lezajsk.pl

Sejm przyjął ustawę o podstawowej 
opiece zdrowotnej. Niestety, ustawa ta 
nic nie mówi m. in. o zasadach współ-
pracy lekarzy poz ze specjalistami. Dla-
tego nie wiemy nic, czy będzie miała 
ona jakikolwiek pozytywny wpływ na 
istniejące kolejki. Ze względu na istot-
ną wagę tych problemów, na pewno do 
zadań podstawowej opieki zdrowotnej 
będziemy jeszcze powracać.

Najbardziej miarodajną ocenę głów-
nych założeń ustawy i wypływających 
z niej wniosków mogą wydać leka-
rze podstawowej opieki zdrowotnej, 
a w następnych etapach korzystający 
z niej pacjenci. Z tego powodu popro-
siłem o przekazanie głównych założeń 
ustawy i wynikających z niej wniosków 
Teresę Dobrzańską-Pilichowską, pre-
zes Lubelskiego Związku Lekarzy Ro-
dzinnych – Pracodawców.

Ustawa rozczarowała środowisko 
lekarzy praktyków, bowiem nie wno-
si żadnej nowej jakości, utrwala to, co 
już jest i nie zmienia zasadniczo zasad 
działania. Celem tej regulacji prawnej 
było określenie miejsca podstawowej 
opieki zdrowotnej w systemie ochro-
ny zdrowia, zadań i organizacji poz, 
kontroli jakości świadczeń i źródeł fi-
nansowania. 

Definicja podstawowej opieki zdro    
wotnej w ustawie mówi, że jest to 
miejsce pierwszego kontaktu świad-
czeniobiorcy (czyli pacjenta) z sys-
temem ochrony zdrowia, z dedyko-
wanym dla niej lekarzem rodzinnym. 
Jednak brak jest wyraźnego oddziele-
nia świadczeń poz od świadczeń spe-
cjalistycznych.

Nowa ustawa przewiduje utworze-
nie zespołu poz (lekarz, pielęgniarka 
i położna poz). Jeżeli jednak nie zmie-
ni się sytuacja w ochronie zdrowia, to 
ze względu na braki kadrowe, które do 
1 stycznia 2025 r. na pewno się pogłę-
bią, to w wielu miejscach w kraju ze-
społy poz mogą w ogóle nie powstać. 
Zaproponowana w ustawie utrata waż-
ności deklaracji z dniem 1 stycznia 
2025 r. dla podmiotów, w których nie 
zostanie utworzony zespół poz, może 
w rezultacie doprowadzić do proble-
mów z zapewnieniem dostępu do leka-
rza rodzinnego w pewnych regionach 
kraju. Dlatego optymalnym rozwiąza-
niem wydaje się dobieranie deklaracji 
wszędzie tam, gdzie zespoły takie po-
wstaną, z utrzymaniem jednak ważno-
ści wszystkich dotychczas złożonych 
deklaracji. Oczekiwania pacjentów, 

że zespół poz zaopiekuje się pacjentem 
kompleksowo i holistycznie, przy ist-
niejących brakach kadrowych i finan-
sowych mogą nie być spełnione. 

Regulacja nie określa w sposób pra-
widłowy i czytelny pojęcia tzw. koor-
dynacji, tylko bardzo ogólnie określa 
jej zasady. Nie do końca jasna jest sa-
ma definicja koordynacji, bo każdy, 
kto o tym mówi ma na myśli zupełnie 
co innego. 

Co do jakości świadczeń w poz, 
w przepisie art. 23 ust. 3 ustawy po-
winna być zawarta jednoznaczna dele-
gacja ustawowa, zobowiązująca mini-
stra zdrowia do wydania rozporządze-
nia wykonawczego, określającego kry-
teria monitorowania jakości świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej. Kryteria dotyczące jakości, mają 
zastosowanie przy kontroli prawidło-
wości, wykonywania umowy zawar-
tej z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. W przeciwnym razie (przy braku 
jednoznacznej delegacji ze strony MZ 
w sprawie określenia takich reguł) mo-
że to oznaczać dowolność organów fun-
duszu w zakresie kryteriów kontroli ja-
kości udzielanych świadczeń.

Regulacja ta de facto prawie cał-
kowicie pomija zasady finansowa-
nia wykonywanych na tym poziomie 
świadczeń. Zawarcie w rozdziale trze-
cim jednego przepisu art. 22, będące-
go przepisem odsyłającym do ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych, 
podważa całkowicie cele projektowa-
nej regulacji. Należy wręcz stwier-
dzić, że ustawodawca realizuje swój 
cel w postaci określenia zadań i obo-
wiązków podstawowej opieki zdrowot-
nej, pomijając przy tym tak kluczowe 
zagadnienie, jakim jest określenie za-
sad finansowania świadczeń zdrowot-
nych w tym obszarze.

W obecnym kształcie ustawy, za 
usprawiedliwiony można uznać wnio-
sek, że regulacja ma na celu przede 
wszystkim nałożenie na lekarzy ro-
dzinnych dodatkowych obowiązków, 
bez jednoznacznego określenia zasad 
ich finansowania. Stawka kapitacyjna, 
dodatek motywacyjny i budżet powie-
rzony są tylko zasygnalizowane w jed-
nym paragrafie ustawy o poz, bardzo 
ogólnie, bez konkretów. Ustawa nie 
rozwiązuje żadnego z dziś istniejących 
problemów, a stwarza nowe. Jedyną za-
letą tej ustawy jest to, że ona jest.

Jerzy Jakubowicz

Ustawa o poz 

Oczyma lekarza poz 

wiele przeszkód, aby z maleństwa wy-
rósł jak najzdrowszy i samodzielny czło-
wiek.

• Takie obchody odbyły się też w od-
dziale, którym Pani kieruje?

– Od 2011 roku Fundacja Wcześniak 
organizuje zawsze 17 listopada obchody 
Światowego Dnia Wcześniaka. To dzień, 
w którym solidaryzujemy się z przed-
wcześnie urodzonymi dziećmi i ich ro-
dzicami. W naszym szpitalu także zor-
ganizowaliśmy taki dzień – pomogły 
nam w tym przedszkolaki z lubelskiej 
placówki nr 10 przy ul. Zuchów. Dzie-
ci przygotowały girlandy z papierowych 
skarpetek w kolorze fioletowym (to sym-
boliczny kolor wcześniactwa), którymi 
udekorowaliśmy korytarze przy salach. 
Odbyło się też spotkanie z rodzicami 
wcześniaków, na którym mama małego 
Janka, który urodził się w 28 tygodniu 
ciąży 1,5 roku temu, opowiedziała swo-
ją historię. To spotkanie pokazało, jak 
bardzo rodzice wcześniaków potrzebują  
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Szkoda gadać

Wydaje się, że im większa 
jawność wśród ludzi decydują-
cych o publicznym groszu, tym 
lepiej. Jednak nawet szczytna in-
tencja może odbić się czkawką, 
gdy się zdrowo przesadzi. Tak 
jak w projekcie ustawy o jaw-
ności życia publicznego autorstwa ministra taj-
nych służb. 

Już od przyszłego roku, blisko trzy tysiące osób 
ze środowiska medycznego i ich rodzin obejmie 
obowiązek składania oświadczeń majątkowych 
i ujawniania ich publicznie. Najbardziej zawrzało  

w środowisku orzeczników ZUS oraz komisji lekar-
skich. Lekarze orzecznicy rozumieją potrzebę skła-
dania oświadczeń majątkowych i nie kwestionują 
tej zasady, ale są przeciwni upublicznianiu tych da-
nych. Szczególnie, że są jedyną grupą lekarzy ob-
jętych tym obowiązkiem. 

Czy do tego lekarza, który ujawni swój mają-
tek, zgromadzony przez całe swoje zawodowe ży-
cie przylgnie łatka łapówkarza, a może „przewala-
cza” albo wręcz złodzieja. Jeśli taki zabieg socjolo-
giczny ma stanowić uciechę dla gawiedzi, tropiącej 
spiski za każdym rogiem ulicy, to taki cel z pewno-
ścią uświęci środki. 

Praca orzecznika ZUS i KRUS już od dawna 
przestała być kojarzona z synekurą, z której moż-
na czerpać garściami. To już nie ta epoka. ZUS-em 
targa nieustannie lekarski kadrowy kryzys, a ko-
lejnych 650 orzeczników zapowiada rozstanie 
z etatową pracą w ZUS, gdzie średnio zarabia się 
6.226 złotych brutto za 8 godzin. Plus wolne so-
boty i święta. Bez konieczności tyrania na dyżu-
rach. Młodzi specjaliści twierdzą że z ZUS prędzej 
czy później zostanie się policjantem i prokurato-
rem w jednej osobie. Lekarze trafiają tam w róż-
ny sposób, często zachęceni czyjąś osobistą rela-
cją, czasem z ogłoszenia, czasem zatrudniając się 
„tylko na przeczekanie”, i zostają na wiele lat. Dla 
niektórych jest to podstawowe miejsce pracy, dla 
innych jedno z wielu. 

Lustracja bogatych przez biedniejszych zawsze 
łechtała zmysły. Odwrotnie raczej nigdy. Cieka-
wość i zaglądanie do kieszeni bliźniemu są częścią 
naszej narodowej tożsamości. Oby nie okazało się, 
że będzie z tego więcej perypetii, zgrzytów i am-
barasu. Przypomina mi się lustracja konsultantów 
krajowych i wojewódzkich z 2013 roku. No i co 
z niej wynikło? Masowe rezygnacje z tych funk-
cji. Czy rozchwytywany na całym świecie wybit-
ny polski profesor zechce narażać się na wątpliwe 
ryzyko, że przeciętny zjadacz chleba zinterpretuje 
jego źródła dochodów w sposób dla siebie dowol-
ny i będzie próbował dowieść, najchętniej anoni-
mowo na forach internetowych, że nastąpił kon-
flikt interesów i naruszenie prawa. Ktoś tu znowu 
postanowił wylać dziecko z kąpielą.

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Majątkowa spowiedź

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 8 listopada 2017 r. prowadził Ja-
nusz Spustek, prezes LIL.

Informacje o działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – dzia-
łalność statutowa w pełnym zakresie by-
ła prowadzona na bieżąco. W dniach 23-
27 października 2017 r. w 8 rejonach wy-
borczych odbyły się wybory delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji. 
W dniu 27 października 2017 r. odszedł 
na wieczny dyżur śp. dr Tomasz Lute-
rek, specjalista ortopedii i traumatologii, 
wieloletni ordynator Oddziału Ortopedii 
i Traumatologii WSzS w Białej Podla-
skiej. Z okazji Święta Zmarłych odwie-
dziliśmy groby zmarłych lekarzy i zapa-
liliśmy znicze zapewniające o pamięci 
o nich. W dniu 27.11.2017 r. odprawio-
na została Msza św. wspominkowa, po-
święcona zmarłym kapelanom, lekarzom 
oraz pracownikom LIL i WSzS.

wygrany przez naszych zawodników 
z wynikiem 4:2.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL 
opublikowało stanowisko popierające 
postulaty protestujących lekarzy. Rektor 
UM zaprosił przedstawicieli LIL (uczest-
niczył wiceprezes Jacek Szkutnik) do 
udziału w spotkaniu – „Medycy Lublino-
wi”, z okazji 700-lecia Lublina. Na Kon-
gresie Medycyny Ratunkowej LIL repre-
zentował wiceprezes Leszek Buk. W uro-
czystości rozdania dyplomów UM uczest-
niczyła członek Prezydium Monika Bo-
jarska- Łoś. W uroczystości inaugura-
cji roku akademickiego w UM, lubelską 
Izbę reprezentował Janusz Spustek, pre-
zes LIL. Delegacja lekarzy w dniu Świę-
ta Zmarłych zapaliła znicze na grobach 
prezesów LIL i innych lekarzy. Pismo 
Prokuratury Rejonowej w Łodzi zawia-
damiające o postawieniu zarzutów leka-
rzom, którzy w trakcie egzaminu specja-
lizacyjnego, starali się podstępem uzy-
skać pozytywny wynik egzaminu, zosta-
ło przekazane OROZ. Wyrażono zgodę 
na sfinansowanie udziału lekarzy w Mi-
strzostwach Polski i Halowych Mistrzo-
stwach Polski.

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

Komisja ds. Seniorów – seniorzy bra-
li udział w występach artystycznych m. 
in. Stanisławy Celińskiej i byli na filmie 
„Twój Vincent”, który jest kandydatem 
do Oscara. Na wykładzie o osteoporozie 
i w badaniach dla chętnych uczestniczy-
ło 15 lekarzy.

Komisja Sportu i Rekreacji – pracu-
je obecnie nad sprawozdawczością z dzia-
łalności w 2017 r., która zostanie przeka-
zana do NRL. Przygotowywane są plany 
imprez sportowych na rok 2018.

Komisja Kultury – w Kazimierzu 
Dolnym, ponad 20 lekarzy z całej Polski, 
w dniach 4-8 października 2017 r. dosko-
naliło umiejętności w swojej drugiej pasji 
poza medycyną, czyli w fotografii. Zajęcia 
prowadzili wybitni fachowcy, a tematów  

do fotografowania nie zabrakło. Wysta-
wę prac poplenerowych można obejrzeć 
w dniach 18.11-9.12.2017 r. w Klubie Le-
karza, Lublin, ul. Chmielna 4.

Komisja ds. Konkursów – oddelego-
wano 6 przedstawicieli samorządu lekar-
skiego do komisji konkursowych na pielę-
gniarkę oddziałową, w tym w SPSK nr 4 
do 4 komisji, SPZOZ Kraśnik – 1 komisja, 
SPZOZ Krasnystaw – 1 komisja.

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – z powodu śmierci lekarza, skreślo-
no 9 osób z listy członków LIL. 4 leka-
rzom cudzoziemcom przyznano prawo 
wykonywania zawodu. Przygotowano 
11 zaświadczeń uprawniających uznanie 
kwalifikacji zawodowych w krajach UE. 
W dniu 10 października 2017 r. w sa-
li Lubelskiego Centrum Konferencyjne-
go odbyła się uroczystość wręczenia do-
kumentu „Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza Dentysty” po odbytym stażu po-
dyplomowym.

Komisja ds. Kształcenia Medycz-
nego – na stronie komisji podano termi-
ny i tematykę kursów szkoleniowych na 
IV kwartał 2017 r. Ocena szkoleń przez 
lekarzy, biorących udział w kursach, jest 
bardzo dobra. Organizacja oraz treści me-
rytoryczne kursów kształtują się na naj-
wyższym poziomie. Komisja Kształcenia 
na bieżąco potwierdza tożsamość leka-
rzy w Systemie Monitorowania Kształce-
nia, chcących przystąpić do LEK, LDEK, 
PES lub do nowej specjalizacji. Od 1 ma-
ja 2017 r. do dnia posiedzenia ORL, zaak-
ceptowanych zostało przez administratora 
1007 wniosków, 62 zaakceptowano auto-
matycznie (e-puap), 342 wnioski zostały 
odrzucone z powodu błędów formalnych. 
Obecnie odbywa się ostatni kurs dla le-
karzy stażystów.

Komisja Socjalno-Bytowa – wszyst-
kie wnioski lekarzy o zapomogi, z powo-
du trudnej sytuacji życiowej, rozpatrywa-
ne są na bieżąco.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę w sprawie terminu sprawoz-
dawczo-wyborczego Okręgowego Zjaz-

du Lekarzy. Zjazd rozpocz-
nie się w dniu 24 marca 
2018 r. (sobota) o godz. 
9.00 w Collegium Maius 
UM w Lublinie, ul. Jaczew-
skiego 4.

ORL powołała rów-
nież Komitet Organiza-
cyjny Zjazdu w następują-
cym składzie: Leszek Buk 
– przewodniczący, człon-
kowie: Monika Bojarska-
Łoś, Maria Dura, Grzegorz 
Pietras, Wioletta Szafrań-
ska-Kocuń. (jj)

Z obrad ORL – listopad 2017 r.

W Klinice Neurologii SPSK4 w Lublinie zaczął „pracę” z chorymi 
prototyp robota, który pomaga osobom mającym problemy z pamię-
cią, łagodne zaburzenia poznawcze albo są we wczesnej fazie choro-
by Alzheimera.

Robot, w konstruowanie którego zaangażowana jest m.in. lubelska 
firma Accrea Engineering Poland, będzie pełnił funkcję asystenta pa-
cjenta w jego domu.

Jak tłumaczy prof. Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii w szpi-
talu przy ul. Jaczewskiego, urządzenie będzie cały czas monitorowało 
codzienną aktywność swego podopiecznego i powinno reagować, gdy 
np. pacjent zapomina przyjąć leki, nie wyłączy gazu czy prądu a tak-
że w innych sytuacjach np. jak pacjent upadnie. W sytuacji zagrożenia 
urządzenie powinno o tym poinformować opiekunów. Profesor doda-
je, że urządzenie ma także nawiązywać kontakt słowny z pacjentem 
i dzięki temu poprawi funkcje poznawcze chorych.

Czy tak będzie i jak na podstawie testów, które w klinice potrwa-
ją trzy miesiące urządzenie będzie dalej modyfikowane, przekonamy 
się na wiosnę.

Robot został uruchomiony na początku grudnia. Testy w klinice po-
trwają trzy miesiące. Co dalej? – Będziemy wdrażać kolejne projekty, 
aby zainteresować potencjalnych inwestorów – dodaje profesor.

aa

Robot – dla chorych z demencją

Delegatura Chełm – w dniach 23-
27.10.2017 r. odbyło się 6 zebrań wy-
borczych, wybrano 16 delegatów, zgod-
nie z liczbą mandatów. Członkowie de-
legatury postulowali, aby w kolejnych 
wyborach brano pod uwagę datę wysła-
nia głosu, a nie wpływu do LIL. W dniu 
29.10.2017 r. w kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela została odprawiona uroczy-
sta Msza św. w intencji zmarłych lekarzy 
i lekarzy dentystów z re-
jonu delegatury. W dniu 
Święta Zmarłych zapalo-
no znicze na 152 grobach 
zmarłych lekarzy z rejonu 
delegatury.

Delegatura Zamość – 
przeprowadzono wybory 
delegatów na VIII Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy. W dniu 
Święta Zmarłych zapalo-
no znicze na grobach leka-
rzy. W dniu 14.10.2017 r. 
odbył się mecz piłki noż-
nej lekarze – prawnicy,  

reklama
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Zbliżający się wielkimi krokami koniec 
roku przeważnie zmusza nas do przeanali-
zowania swoich dochodów i podjęcia de-
cyzji co do pozostania przy aktualnym spo-
sobie opłacania podatku, bądź też dokona-
nia zmiany. Czas nagli bo decyzje trzeba 
nie tylko podjąć, ale również zakomuniko-
wać je organom skarbowym w odpowied-
nim czasie. Niedotrzymanie bowiem ter-
minów ustawowych sprawi, że zostanie-
my uwięzieni w aktualnej formie opodat-
kowania dochodów na cały kolejny rok, co 
może być co najmniej przykre, a czasem 
nawet bardzo bolesne finansowo. Dlatego 
NIE PRZEGAP TYCH TERMINÓW.

Zbliżający się rok wprowadzi jeszcze 
jedną, obowiązkową, zmianę. Od 1 stycz-
nia 2018 r. w ZUS, zamiast trzech dotych-
czasowych rachunków na które opłacali-
śmy nasze składki, będą obowiązywały in-
dywidualne numery rachunków, przypisa-
ne do każdego przedsiębiorcy osobno.

1 stycznia  
– nowe konta ZUS

Po latach obowiązywania wspólnych 
dla wszystkich kont bankowych w ZUS 
przyszedł czas na zmianę w systemie opła-
cania składek przez przedsiębiorców. Od 
stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca bę-
dzie posiadał swoje indywidualne konto 
w ZUS, na które będzie wpłacać składki. 

Od nowego roku zamiast trzech prze-
lewów, będziemy wykonywać tylko jeden 
i będzie to zwykły przelew, a nie tak jak 
dotychczas, specjalny przelew do ZUS. 
Płacić będziemy więc jedną kwotą wszyst-
kie składki.

ZUS ma czas do końca tego roku na za-
łożenie kont wszystkim przedsiębiorcom 
i poinformowanie ich o tym. Proces ten 
już się rozpoczął i wielu przedsiębiorców 
otrzymało pisma z informacją o ich indy-
widualnym numerze rachunku. 

Może się jednak tak zdarzyć, że ktoś 
nie otrzyma tej informacji na czas. Co 
wówczas? W takiej sytuacji należy się 
udać do najbliższego oddziału ZUS. Tam 
każdy, kto się zgłosi, otrzyma informację 
o jego własnym rachunku. Ponadto po 
31.12.2017 r. informacje o numerze ra-
chunku będą dostępne również na platfor-
mie PUE. Osoby posiadające do niej do-
stęp będą mogły same sprawdzić, jaki nu-
mer konta został im nadany. 

Ważne jest też to, że „stare” numery ra-
chunków zostaną z dniem 31.12.2017 r. za-
mknięte i po tym dniu nie będzie można 
na nie przesyłać pieniędzy. Dla lekarzy – 
przedsiębiorców oznacza to, że będą mu-
sieli poznać numer swojego konta najpóź-
niej do 10 stycznia 2018 r. bo w tym dniu 
przypada pierwszy w 2018 r. termin opła-
cania przez nich składek na ZUS.

Nie przegap terminów!
20 stycznia  

– skala, czy liniówka
Jeśli aktualnie rozliczasz się według 

skali, a chcesz przejść na podatek liniowy, 
lub odwrotnie, powiadom urząd skarbowy 
o tej zmianie. Jeśli nie zrobisz tego do 20 
stycznia, kolejna taka szansa będzie do-
piero za rok. Nie przegap tego terminu, bo 
może cię to kosztować sporo 
pieniędzy. 

Decyzję o tym czy zmie-
nić formę opodatkowania 
dochodu trzeba gruntownie 
przemyśleć, a przemyślenia 
poprzeć analizą swoich obec-
nych i spodziewanych docho-
dów, oraz uwzględnić swoją 
sytuację rodzinną i życiową. 
Powszechny pogląd o więk-
szej opłacalności podatku li-
niowego jest tylko poglądem. 
Na decyzję o tym czy rzeczywiście DLA 
CIEBIE liniówka będzie bardziej opłacal-
na ma wpływ to, czy rozliczasz się samo-
dzielnie, czy ze współmałżonkiem bądź 
z dzieckiem, czy współmałżonek pracu-
je i zarabia, czy też nie. Czy zarabia du-
żo czy mało, czy macie dzieci i korzysta-
cie z ulgi na nie, czy nie. Czy oprócz do-
chodów z działalności uzyskujesz docho-
dy z innych źródeł (np. z uczelni, ze szpi-
tala itp.)? Jaka jest struktura twoich docho-
dów z różnych źródeł? Czy przewidujesz, 
że twoje dochody w przyszłym roku zna-
cząco wzrosną lub może spadną? 

Na opłacalność, lub nie, podatku linio-
wego wpływają te i inne czynniki, dlatego 
decyzja o zmianie nie może być pochop-
na. Porozmawiaj ze swoim księgowym 
i wspólnie przeliczcie różne warianty. Da 
Ci to obraz twojej sytuacji i ułatwi pod-
jęcie decyzji. 

Zgłoszenia tej zmiany do urzędu mo-
żesz dokonać na dwa sposoby. Jeśli posia-
dasz profil zaufany ePUAP, to zgłoszenia 
możesz dokonać „z kanapy” poprzez plat-
formę CEIDG, składając wniosek o zmia-
nę danych przedsiębiorcy przez Internet. 
Jeśli nie masz ePUAP, lub nie chcesz te-
go robić przez Internet, możesz po prostu 
napisać krótkie pismo do urzędu skarbo-
wego zawiadamiające, że od nowego roku 
zmieniasz formę opodatkowania X na for-
mę opodatkowania Y (np. skalę na podatek 
liniowy lub odwrotnie). To wystarczy. 

20 lutego  
– miesięcznie, kwartalnie, 

czy w formie uproszczonej?

Podstawowym sposobem opłacania za-
liczek do urzędu skarbowego są rzeczy-
wiste miesięczne zaliczki, tzn. oblicza-
ne co miesiąc na podstawie uzyskanych 

w tym miesiącu dochodów. Jest to bardzo 
powszechne i wygodne, zwłaszcza, kie-
dy księgowaniem dokumentów zajmuje 
się biuro rachunkowe, a twoim zadaniem 
jest tylko zanieść dokumenty, a potem wy-
słać przelew do urzędu z kwotą przysła-
ną przez księgową. Można jednak inaczej 
i jest to sposób dobry dla osób o ustabili-
zowanych dochodach. Mianowicie moż-

na opłacać zaliczki na po-
datek dochodowy w sposób 
uproszczony. 

Z grubsza polega to na 
tym, że bierzemy swój rocz-
ny dochód z działalności 
sprzed 2 lat (w 2018 r. bę-
dzie to dochód z 2016 r.) 
obliczamy podatek od tego 
dochodu na zasadach jakie 
nas aktualnie obowiązują (li-
niówka lub skala), uzyskany 
wynik dzielimy na 12 rów-

nych rat i tak uzyskaną kwotę przelewamy 
co miesiąc do urzędu skarbowego. Oczy-
wiście na tym nie koniec, bo jeśli w da-
nym roku uzyskamy dochód większy lub 
mniejszy od tego, który posłużył nam do 
obliczenia zaliczki, w zeznaniu rocznym 
będziemy musieli dokonać wyrównania. 
Wygodne jest to, że już w styczniu mo-
żesz przygotować sobie przelewy na ca-
ły rok i nie zajmować się tą sprawą przez 
kolejnych 12 miesięcy. Drugą zaletą jest 
niewątpliwie fakt, że możesz bardziej ela-
stycznie planować swoje wydatki i w ra-
zie nieplanowanego znacznego wzrostu 
dochodów zareagować zanim trzeba bę-
dzie rozliczyć się z fiskusem.

Nie zapomnij tylko o powiadomieniu 
urzędu skarbowego przed 20 lutego. Mo-
żesz to zrobić tak samo, jak przy wybo-
rze formy opodatkowania dochodów, tj. 
poprzez CEIDG lub poprzez krótkie pi-
semko kierowane wprost do urzędu skar-
bowego.

Przy okazji przypominam, że jeśli usta-
wowy termin przypada na dzień wolny od 
pracy, przesuwa się on na najbliższy dzień 
roboczy przypadający po tym dniu. I tak 
w styczniu 2018 r. 20-ty dzień miesią-
ca przypada na sobotę, a więc termin na 
zgłoszenie zmian przesuwa się na dzień 
22 stycznia.

Wesołych Świąt i do Siego Roku  
życzy

Monika Zalewa

Biegły Rewident 
Księgowa dla lekarzy 
Ekspert w dziedzinie  

rachunkowości i finansów

Już blisko tysiąc przeszczepów szpi-
ku wykonali lekarze z Kliniki Hematoon-
kologii i Transplantacji Szpiku w Lubli-
nie. Właśnie minęło 20 lat od pierwszego 
przeszczepu, który został w Lublinie prze-
prowadzony w listopadzie 1997 roku.

– To był zabieg autotransplantacji szpi-
ku kostnego u młodego pacjenta ze Świd-
nika, który cierpiał na oporną postać szpi-
czaka – wspominał obecny kierownik kli-
niki Marek Hus w czasie briefingu pra-
sowego zorganizowanego z okazji jubi-
leuszu pierwszej transplantacji. 

Przez ten czas w klinice (która w mię-
dzyczasie, a dokładnie w 2004 roku prze-
niosła się ze szpitala przy Jaczewskiego 
do budynków szpitala przy ul. Staszica) 
przeprowadzono łącznie 990 przeszcze-
pów (auto- i allogenicznych), głównie 
u chorych ze szpiczakiem plazmocyto-
wym i różnymi postaciami chłoniaków.

Lubelski ośrodek transplantacyjny 
został uruchomiony dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu prof. Anny Dmoszyń-
skiej, która przez 22 lata kierowała kli-
niką. W ciągu tych lat ośrodek przeszedł 
wiele zmian i stał się wiodącym w Polsce  

Lublin – zaczęło się 20 lat temu 

Tysiąc przeszczepów szpiku
ośrodkiem hematologicznym, 
w którym m.in. prowadzono 
ogólnopolskie badania w gru-
pie chorych na szpiczaka opor-
nego a także wprowadzono – 
po praz pierwszy w Polsce – 
leczenie talidomidem u cho-
rych ze szpiczakiem plazmo-
cytowym.

W 2013 roku prowadzenie 
kliniką przejął Marek Hus, któ-
ry objął również stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie hematologii.

– Wkrótce planujemy poszerzyć zabie-
gi transplantacji także o przeszczepiania 
komórek od dawców niespokrewnionych, 
czyli od osób, które znajdują się w reje-
strach dawców – wyjaśniał Hus. – Bę-
dzie to możliwe, kiedy zakończy się roz-
budowa szpitala, bo obecnie nasze wa-
runki lokalowe nie pozwalają na wdro-
żenie tych procedur.

W jubileuszowym spotkaniu uczestni-
czyli także pacjenci kliniki.

– Przeszczep przeszedłem dwa lata 
temu. Dawcą szpiku była moja siostra.  

Do wynajęcia 

GABINETY LEKARSKIE
W pełni wyposażone, 

klimatyzowane  
gabinety lekarskie od 16 m2 
mieszczące się w podmiocie 
medycznym wykonującym 

działalność leczniczą w zakresie 
rehabilitacji. 

W lokalizacji: 
winda medyczna, parking 

naziemny i podziemny  
na 40 miejsc postojowych. 

Przychodnia jest w pełni 
przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Jej łączna 
powierzchia to 600 m2.

Więcej informacji: 
Telefon: 667 896 016 

Adres: ul. Wigilijna 2a,  
20-502 Lublin,  

I piętro w Galerii ATHENA
www.limfomedlublin.pl/

wspolpraca 
limfomedlublin@gmail.com

Zawdzięczam jej życie. Mogę mówić 
o wielkim szczęściu. Teraz przyjeżdżam 
do szpitala tylko na kontrole – mówił Ja-
kub Kusyk z Łęcznej, były pacjent Kliniki 
Hematoonkologii w szpitalu przy Staszica. 
Mężczyzna chorował na aplazję szpiku.

W lubelskiej klinice wykonuje się te-
raz ok. 70-80 przeszczepów rocznie, co 
w przypadku szpiczaka wynosi aż 1 proc. 
przeszczepów wykonywanych w Euro-
pie.

W związku z jubileuszem 20-lecia 
transplantacji, w Lublinie odbyła się kon-
ferencja naukowa. aa

Medycy z tytułami
Uroczyste wręczenie aktów nadania 

tytułów doktora habilitowanego nauk 
medycznych, doktora nauk medycznych, 
a także doktora nauk o zdrowiu i nauk far-
maceutycznych odbyło się 16 listopada w 
Collegium Maius w Lublinie.

Rektor Uniwersytetu Medycznego 
prof. Andrzej Drop wręczył dyplomy 59 
pracownikom naukowym uczelni – nie 
tylko lubelskiego UM ale też m.in. Insty-
tutu Medycyny Wsi czy Uniwersytetu Rze-
szowskiego

W czasie swego wystąpienia rektor 
podkreślił rolę, jaką w zdobywaniu i po-
szerzaniu nowej wiedzy pełni relacja 
mistrz – uczeń.

Prof. Solski uhonorowany
Tytuł Doctora Honoris Causa Lwowski 

Uniwersytet Medyczny nadał prof. Janu-
szowi Solskiemu – kierownikowi Katedry 
Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie. Uroczystość 
odbyła się 16 listopada 2017 r. i była czę-
ścią 233. rocznicy utworzenia Uniwersy-
tetu Medycznego we Lwowie.

Prof. Solski od 20 lat współpracuje 
z lwowską uczelnią i jest współautorem 
dwóch ukraińskich podręczników z za-
kresu biochemii klinicznej.

aa 

reklam
a
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• Dlaczego Norwegia, koło podbiegu-
nowe a nie plaże Hiszpanii, słońce po-
łudnia Europy, czy choćby tak uwielbia-
nych przez Polaków Egiptu i Tunezji?

– Właśnie dlatego, że te piękne i nie-
zaprzeczalnie ciekawe miejsca są tak 
uwielbiane… A ja należę do osób, które 
nie potrzebują do wypoczynku zatłoczo-
nych plaż i kurortów z deptakami pełny-
mi spacerowiczów, kafejek i sklepów. Ra-
zem z mężem szukamy raczej odludnych, 
wręcz dzikich miejsc, gdzie można wejść 
w bliski kontakt z otaczającą przyrodą, 
mieć przestrzeń tylko dla siebie… Na Po-
łudniu raczej trudno takie znaleźć.

Od dziecka fascynowała mnie inna, ta 
zdecydowanie zimna część świata – za-
czytywałam się w książkach Jamesa Cur-
wooda i Jacka Londona – i teraz się śmie-
ję, że ten zew Północy zawsze we mnie 
tkwił, ale dopiero jako dorosła osoba mo-
gę za nim podążać. 

• W dodatku razem z mężem i ostatnio 
także z psem, który staje się nieustraszo-
nym globtroterem?

– Z mężem znamy się od szkolnych 
lat w gimnazjum, od 11 podróżujemy ra-
zem. Zaczynaliśmy rowerowymi wypra-
wami np. wzdłuż Bałtyku. Ostatnio nasze 
drogi prowadzą dalej na Północ: przez Li-
twę, Łotwę, Estonię, Finlandię i Szwecję 
aż na północ Norwegii. Te kraje nas fascy-
nują i chyba nigdy nie przestaną, dlatego 
w tamtym roku, już jako świeżo upieczo-
ne małżeństwo, wyruszyliśmy w podróż 

poślubną – oczywiście do Norwegii. Tym 
razem jeszcze bardziej na północ, jeszcze 
bardziej naokoło, ciągnąc za sobą domek 
na kółkach, a zamiast rowerów – kajak 
(składane i nadmuchiwane canoe). Prze-
jechaliśmy 6100 km – osiągając zawrot-
ne 80 km/h, a kolejne ponad tysiąc kilo-
metrów przemierzyliśmy promami.

• Celem tej wyprawy były Lofoty, czy-
li… „koniec świata”?

– Zanim dotarliśmy do naszego koń-
ca świata – miejscowości Å (czytanej ja-
ko „Oooo”) na czubku Lofotów, 300 km 
za kołem podbiegunowym – jechaliśmy 
przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię 
i Szwecję. Dostać się tam jest rzeczywi-
ście niełatwo, ale warto! Lofoty to wej-
ście do całkiem innego świata. Piaszczy-
ste, bezludne wyspy, błękitna woda i wię-
cej zwierząt niż ludzi – takie cuda czekają 
na nas za kołem podbiegunowym. Panu-
je tu wyjątkowo przyjazny mikroklimat. 
Nietrudno trafić na piękną pogodę – dzię-
ki ciepłym prądom, pada wyjątkowo ma-
ło. W lecie możemy cieszyć się wakacja-
mi prawie całą dobę, bo słońce w ogóle 
nie zachodzi (trzeba mieć opaski na oczy, 
bo inaczej budzimy się o 4 rano w pełnym 
słońcu!), a zimą, o ile dopisze szczęście, 
można podziwiać zorzę polarną. 

Morza są pełne dorszy, przyroda dzi-
ka, a porozrzucane gdzieniegdzie rybac-
kie chatki, tylko urozmaicają prawie nie-
tknięty przez człowieka krajobraz. Moż-
na poczuć się jak pierwsi wikingowie,  

beztrosko przemierzając fiordy w poszuki-
waniu największych piaszczystych plaż.

• Rozumiem, że apetyt na „zimne” wa-
kacje nie osłabł, chociaż…?

– …chociaż właśnie wróciliśmy z wy-
prawy do Chorwacji, a kilka tygodni temu 
z Czech. Norwegia musi więc poczekać. 
Tym razem jeździliśmy z naszym czwo-
ronożnym podróżnikiem – mopsem To-
udim. Piesek był moim wielkim marze-
niem i spełnił je mój mąż Arek, zaskaku-
jąc mnie takim świątecznym prezentem. 
Od tamtej pory jesteśmy nierozłączni. 
W czasie podróży nasz mopsik spraw-
dził się doskonale: śpi w namiocie, cho-
dzi po górach, a nawet pływa kajakiem – 
prawdziwy psi globtroter! Teraz już nie 
wyobrażamy sobie wyjazdów bez niego, 
chociaż zapewne nie wszędzie będziemy 
mogli go zabrać, np. na Islandię. Lot sa-
molotem, kwarantanna i bardzo silne wia-
ry raczej nie sprzyjają pomarszczonym 
pyszczkom. Ale Islandia zakorzeniła się 
w naszych marzeniach już parę lat temu 
i apetyt ciągle rośnie i rośnie...

Lekarz z pasją

Szukam dzikich, odludnych miejsc
z Karoliną Siwkiewicz,  

lekarzem dentystą, podróżniczką, blogerką i wielbicielką mopsów,  
rozmawia Anna Augustowska

• Podróże, o których zresztą wspaniale 
opowiada Pani na swoim blogu, nie by-
ły przeszkodą w ukończeniu dwóch kie-
runków: farmacji i stomatologii. Dość 
nietypowe połączenie.

– Tak wyszło, po prostu! – studiowa-
nie i jednego, i drugiego kierunku to była 
fascynująca przygoda, ale praca w aptece 
nie do końca... Ponieważ kończąc liceum 
(klasa biologiczno-chemiczna w I LO im. 
Staszica w Lublinie) brałam pod uwagę 
obok farmacji także stomatologię, rodzi-
ce zachęcili mnie, abym wróciła na studia 
i tak „zdradziłam” farmację… Właśnie 
zakończyłam staż podyplomowy. Mo-
je zainteresowania zawodowe zdecydo-
wanie kierują się w stronę pracy z dzieć-
mi, najlepiej w szkolnym gabinecie sto-
matologicznym.

• Chyba powinnyśmy zdradzić jeszcze 
jedną Pani pasję?

– Czy chodzi o fitness i pilates? Fak-
tycznie, mam uprawnienia instruktorskie 
i przez dwa lata trzy razy w tygodniu pro-
wadziłam zajęcia w kilku lubelskich klu-
bach. Wspaniała sprawa! 

• Ooo…imponujące, ale ja chciałam 
zapytać o love krowe – co się kryje za tą 
bardzo szczególną nazwą?

– To historia mojego roweru – czarny 
wydawał mi się strasznie smutny... ale 
ozdobiłam go łatami i tak powstało lo-
ve krowe! Rower okazał się niezawod-
ny, zaliczyłam na nim niejedną wyprawę, 
a razem z nim ruszył pomysł na podróż-
niczego bloga. Początkowo opisywałam 
na nim tylko rowerowe wyprawy – m.in. 
wzdłuż Bałtyku i po górach Norwegii, 
a potem ruszyło – doszedł kajak, przy-
czepa kempingowa i oczywiście mops! 
Teksty chyba nie są złe, bo były publiko-
wane dwa razy na stronie National Geo-
graphic, w magazynie Travel Polska i na 
portalu Polski Caravaning. 

• A tuż przed naszą rozmową gościli-
ście całą trójką w telewizyjnym progra-
mie „Pytanie na śniadanie”. Rozmowa 
była o, niech zgadnę…?

– O naszych podróżach! Pokazaliśmy 
nawet nasz kajak, którym pływaliśmy 
po północnych morzach. Mam nadzieję, 
że w ten sposób przełamujemy stereotyp 
o podróżach na Północ – może mniej słoń-
ca, ale jaka wolność!!!

Więcej o podróżach i pasjach prze-
czytają Państwo na profilu Facebook: 
Love krowe – nasze podróże 

W przypadku leków 75+ do listy 
dodano trzy nowe substancje czynne, 
które są stosowane w terapii przerostu 
prostaty. Poszerzono również asorty-
ment leków dla cukrzyków, pacjentów 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 
nadciśnieniem tętniczym, wysokim po-
ziomem cholesterolu oraz zakrzepicą. 
Jednak w ich przypadku do spisu nie 
dopisano nowych substancji, a jedy-
nie kolejne rodzaje produktów zawie-
rających cząsteczki uwzględnione już 
w poprzednich spisach. Dzięki temu 
z przywileju skorzysta więcej senio-
rów, bo bez opłat można odebrać wy-
łącznie te preparaty, których konkret-
ne nazwy, dawki i rozmiary opakowań 
uwzględniono na liście. 

Zmieni się również lista leków re-
fundowanych. Skorzystają m.in. cho-
rzy z nowotworami gruczołu krokowe-
go. W ramach programów lekowych 
zyskają oni trzy dodatkowe możliwo-
ści bezpłatnej terapii. Pacjenci z nowo-
tworami gruczołu krokowego czekali na 
to od lat. Co istotne, nie tylko wzrosła 
liczba leków stosowanych w terapii tej 
choroby, ale zmieniono również kryteria 
kwalifikacji do leczenia, dzięki czemu 
będzie można skorzystać z niego jesz-
cze przed chemioterapią. 

W związku z nowym spisem, od listo-
pada pacjenci w okienkach aptek zapła-
cą mniej za 256 preparatów. Wzrosną ce-
ny 408 lekarstw, a największe podwyż-
ki po raz kolejny czekają pacjentów po 
transplantacjach. Cena leku ceglar, któ-
ry chroni ich przed groźnymi wirusami, 
wzrośnie z 3,2 zł do 286 zł, droższy bę-
dzie również valcyte w postaci zawie-
siny. Na liście refundacyjnej są wpraw-
dzie tańsze odpowiedniki tych prepara-
tów, ale część chorych obawia się zmia-
ny sprawdzonej terapii. 

Do wykazu bezpłatnych leków dla se-
niorów wpisane zostaną leki stosowane 
w leczeniu łagodnego przerostu gruczo-
łu krokowego – blokujące receptory al-
fa-adrenergiczne, zawierające substan-
cje czynne alfuzosinum i tamsulosinum 
oraz leki stosowane w leczeniu łagod-
nego przerostu gruczołu krokowego – 
inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające 
substancję czynną finasteridum. 

Na liście aptecznej pojawił się nutra-
migen 3 LGG (dieta eliminacyjna mleko-
zastępcza) we wskazaniu alergia na biał-
ko mleka krowiego, w tym objawy zwią-
zane z alergią pokarmową, nietolerancją  

laktozy, wtórną nietolerancją sacharo-
zy, inne alergie związane z nadwrażli-
wością na białka mleka krowiego, aler-
gia na białko sojowe.

Zmiany  
w programach lekowych

Tagrisso (ozymertynib) został obję-
ty refundacją w ramach obecnie istnieją-
cego programu lekowego „Leczenie nie-
drobnokomórkowego raka płuca”.

RoActemra (tocilizumab) został ob-
jęty refundacją w nowej, podskórnej po-
staci podania w ramach obecnie istnieją-
cego programu lekowego „Leczenie reu-
matoidalnego zapalenia stawów i mło-
dzieńczego idiopatycznego zapalenia 
stawów o przebiegu agresywnym”.

Nucala (mepolizumab) został ob-
jęty refundacją w ramach programu le-
kowego „Leczenie ciężkiej astmy aler-
gicznej IGE zależnej oraz ciężkiej ast-
my eozynofilowej”.

Xtandi (enzalutamid) został objęty 
refundacją w ramach istniejącego pro-
gramu lekowego „Leczenie opornego na 
kastrację raka gruczołu krokowego”.

Xofigo (dichlorek radu-233) został 
objęty refundacją w ramach istniejące-
go programu lekowego „Leczenie opor-
nego na kastrację raka gruczołu kroko-
wego”.

Zytiga (octan abirateronu) został 
objęty refundacją w nowym, rozszerzo-
nym wskazaniu refundacyjnym w ra-
mach istniejącego programu lekowego 
„Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego. Ważne dla cho-
rych jest to, że refundacją objęto dodat-
kową populację pacjentów, u których za-
stosowanie chemioterapii nie jest jesz-
cze klinicznie wskazane.

Benepali (etanercept) został objęty 
refundacją w dawce 25 mg dla pacjen-
tów z RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK.

Erelzi (etanercept) został objęty re-
fundacją w dawce 25 mg i 50 mg dla 
pacjentów RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK 
w programach lekowych.

W opisie programu lekowego „Le-
czenie opornych i nawrotowych posta-
ci chłoniaków – choroba Hodgkina i in-
ne nieokreślone chłoniaki T)”, została 
wprowadzona zmiana dawkowania za-
leconego w populacji dziecięcej, w na-
stępującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. 
(max 120 mg) co 7 lub 14 dni.

JJ

Nowelizacja listy leków refundowanych  
– listopad 2017 r.
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Dzieci promują zdrowie)
7 placówek oświatowych otrzymało w listopadzie miejskie 

certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” za zachęcanie uczniów 
do zdrowego stylu życia. Uroczystość odbyła się w SP nr 38 
w Lublinie. 

Tekst: Anna Augustowska

Lekarski kalejdoskop

Chemioterapia  
dootrzewnowa leczy

Czwarta międzynarodowa konferencja „Advances in Surgi-
cal Oncology” odbyła się w Lublinie pod koniec listopada br. 
Przewodniczył jej prof. Wojciech Polkowski, kierownik Klini-
ki Chirurgii Onkologicznej SPSK nr 1 w Lublinie. Omawiano 
problemy diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory otrzew-
nej w przebiegu raka jelita grubego, raka jajnika oraz żołądka, 
mówiono o laparoskopii diagnostycznej, diagnostyce moleku-
larnej i przede wszystkim o chemioterapii dootrzewnowej w hi-
pertermii – HIPEC. 

Dzień cukrzycy
Badanie poziomu cukru w krwi, ciśnienia krwi a także pora-

dy lekarzy, edukatorów ds. diabetologii i dietetyki przeprowa-
dzono w trzech placówkach w Lubinie: szpitalu przy ul. Sta-
szica, przy al. Kraśnickiej i w poradni przy ul. Langiewicza. 
Akcja była zorganizowana z okazji Światowego Dnia Cukrzy-
cy, bardzo potrzebna, bo w Polsce na cukrzycę choruje już po-
nad 3 mln ludzi.

Chirurdzy plastyczni obradowali
W Lublinie odbył się XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Lekarze 
obradowali w dniach 16-18 listopada 2017 roku. Warto przy-
pomnieć, że Lubelszczyzna, a dokładnie szpital w Łęcznej, ma 
dwóch konsultantów w tej dziedzinie. Konsultantem krajo-
wym jest prof. Jerzy Strużyna, lekarz koordynujący Wschod-
niego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej, a jego zastępca Ryszard Mądry został właśnie konsultan-
tem wojewódzkim.

Święto Niepodległości
W uroczystych obchodach Święta Niepodległości, które 

w tym roku w Lublinie odbyły się na placu Zamkowym, wzię-
ła udział delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej. W miejscach 
upamiętniających więźniów Zamku i pod pomnikiem Zapor-
czyków złożono wieńce i kwiaty. 

Lublinianin ze Złotym Hipolitem
Nagrodę „Złotego Hiopolita” – prestiżowe wyróżnienie przy-

znawane przez kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu – otrzymał prof. Tomasz Trojanowski. Statuetka jest 
przyznawana wybitnym osobom ze środowiska nauki, kultury, 
biznesu, duchowieństwa. Pierwszą osobą, która ją otrzymała był 
Jan Paweł II w 2001 roku. W tym roku było 8 laureatów.

Przeszczepy życia
Z okazji jubileuszu 20-lecia pierwszej w Lublinie transplantacji 

komórek krwiotwórczych w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego zorganizowana została konferencja naukowa poświę-
cona przeszczepom szpiku u chorych na nowotwory limfoidalne.  
W obradach uczestniczyli hematolodzy, transplantolodzy i inni 
specjaliści z zakresu medycyny z kraju i zagranicy m.in. prof. Je-
rzy Hołowiecki i prof. Evangelos Terpos z Anten. 

Prawo wykonywania zawodu 
Blisko 160 młodych lekarzy, którzy ukończyli staż pody-

plomowy, odebrało Prawo wykonywania zawodu. Uroczystość 
odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 13 listopa-
da o godz. 12 

Bezcenna krew pępowinowa
Szpital przy ul. Jaczewskiego w listopadzie przyłączył się do 

ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą krwi pępowinowej”. Przez 
kilka dni pobierano krew od matek, które w tych dniach rodziły 
i wyraziły na to zgodę. Krew pępowinowa pomaga w leczeniu 
80 schorzeń, m.in. białaczki, niedokrwistości, ziarnicy.
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• Na czym polega witrektomia i kiedy 
powinna być stosowana? 

– Witrektomia to zabieg mikrochirur-
giczny, stosowany w wielu różnych scho-
rzeniach siatkówki i ciała szklistego. Pod-
czas zabiegu wykonuje się niewielkie na-
cięcia w twardówce, przez które opera-
tor wsuwa do wnętrza gałki ocznej spe-
cjalne instrumenty. Za ich pomocą wy-
cina ciało szkliste. W trakcie zabiegu, 
w zależności od przyczyny, chirurg usu-
wa błony przedsiatkówkowe, wewnętrz-
ną błonę graniczną (ang. ILM), przepro-
wadza laseroterapię, krioterapię, stosuje 
diatermię. Podczas operacji do wnętrza 
oka podawane są różne substancje w za-
leżności od potrzeby. Na zakończenie za-
biegu podawany jest specjalny gaz, który 
wypełnia gałkę oczną. Gaz ulega samo-
istnemu wchłonięciu po pewnym czasie. 
W bardziej skomplikowanych przypad-
kach, chirurg może podjąć decyzję o po-
daniu oleju silikonowego. Substancja ta, 

podobnie jak gaz wypełnia gałkę oczną, 
a ponieważ samoistnie się nie wchła-
nia, zazwyczaj jest usuwana po pew-
nym czasie. Obecnie witrektomia może 
być wykonana bez użycia szwów, a na-
cięcia na twardówce same się zasklepia-
ją i uszczelniają. Witrektomia bezszwo-
wa jest możliwa dzięki mikronarzędziom 
do operacji okulistycznych. Obecnie pod-
czas operacji witrektomii stosowane są 
narzędzia o bardzo małym przekroju we-
wnętrznym. Chirurg witreoretinalny po-
siada do wyboru 3 zestawy narzędzi do 
witrektomii bezszwowej, których średni-
ca wewnętrzna (światła narzędzia) wyno-
si 0,65 mm – 23G, 0,5 mm – 25G, a na-
wet 0,4 mm – 27G. Główne wskazania do 
wykonania witrektomii to m. in. odwar-
stwienie siatkówki, czy krwotok do ko-
mory ciała szklistego. Dotychczas pod-
czas jednego zabiegu witreoretinalnego 
chirurg korzystał z jednego „rozmiaru” 
narzędzi. Dobór instrumentarium zależy 

od patologii, jaka znajduje się we wnę-
trzu oka oraz w pewnym stopniu prefe-
rencji operatora.

• Na czym polega nowość, którą Pan 
wprowadził w tym zabiegu?

– Podczas jednego zabiegu stosowane 
są dwa zestawy narzędzi, o różnym świe-
tle wewnętrznym. W ten sposób można 
połączyć 23G lub 25G z 27G (stąd na-
zwa – witrektomia hybrydowa). Ta tech-
nika jest niezwykle korzystna w bardzo 
skomplikowanych przypadkach, w któ-
rych pożądane jest połączenie zalet, ja-
kimi dysponuje witrektomia 23G, 25G 
z 27G. Użycie narzędzi o większym 
świetle wewnętrznym (23G, 25G) zwięk-
sza efektywność i szybkość zabiegu.  

Witrektomia hybrydowa w leczeniu odwarstwienia siatkówki
z prof. Robertem Rejdakiem, 

kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Stosowane są one głównie do wi-
trektomii centralnej. Dzięki cze-
mu dochodzi do mniejszej trau-
matyzacji tkanek, a zabieg trwa 
krócej. Natomiast komponenta 
27G umożliwia wykonanie naj-
bardziej precyzyjnych procedur 
przy zapewnieniu największego 
bezpieczeństwa. Zabieg witrek-
tomii hybrydowej wykonaliśmy 
jako pierwsi w Polsce. Przeszedł 
go 32-letni pacjent z cukrzycą ty-

pu 1, który zgłosił się do Kliniki Okuli-
styki Ogólnej UM w Lublinie z powodu 
nagłego pogorszenia ostrości widzenia. 
Badanie okulistyczne wykazało trakcyj-
ne odwarstwienie siatkówki (w przebie-
gu proliferacyjnej retinopatii cukrzyco-
wej). Zdecydowaliśmy się na operację 
łączoną, obejmującą usunięcie soczew-
ki własnej pacjenta, wszczep soczewki 
tylnokomorowej oraz witrektomię hy-
brydową. W trakcie operacji zainstalo-
waliśmy trokary z zestawu 23G oraz je-
den 27G. Przeprowadzono witrektomię 
centralną i bardzo dokładną obwodo-
wą. W celu lepszego uwidocznienia cia-
ła szklistego użyliśmy triamcionolonu – 
jest to kortykosteroid, który działa rów-
nież przeciwzapalnie i przeciwobrzęko-
wo, co jest dodatkowo korzystne u pa-
cjenta cierpiącego na retinopatię cukrzy-
cową proliferacyjną. Założenie dodatko-
wego trokaru pozwoliło na rozpoczęcie 
witrektomii czteroportowej, która umoż-
liwia zastosowanie techniki dwuręcz-
nej i zwiększenie bezpieczeństwa zabie-
gu. Podczas witrektomii czteroportowej 
oświetlenie pola operacyjnego instalowa-
ne jest przez jeden z trokarów we wnę-
trzu komory ciała szklistego – jest nazy-
wane światłem żyrandolowym. W tech-
nice dwuręcznej chirurg w obu rękach 
operuje narzędziami (w witrektomii trzy-
portowej operator w jednej z rąk trzy-
ma światłowód). Użycie jako czwarte-
go portu trokaru 27G stworzyło nam tę 
tak zwaną „hybrydę” i pozwoliło na za-
stosowanie narzędzi z zestawu 27G, np. 
mikropensety. Mikropenseta 27G jest na-
rzędziem bardzo precyzyjnym i pozwala 
ostrożnie, bez naruszania siatkówki, usu-
nąć ILM oraz błony przedsiatkówkowe. 
U naszego pacjenta na koniec zabiegu, 
po osiągnięciu przyłożenia siatkówki do 
wnętrza oka, został podany olej silikono-
wy. Trokary zostały usunięte, a skleroto-
mie (nacięcia w twardówce po trokarach) 
nie były szyte. Trzy miesiące po zabiegu 
pacjent czuje się dobrze. Ostrość wzroku 
w oku operowanym znacznie się popra-
wiła. Oko goi się prawidłowo. W niedłu-
gim czasie planujemy witrektomię i usu-
nięcie oleju silikonowego. 

Śpiewający medycy
Od czwartku do soboty, 9-11 listopa-

da, w Gnieźnie i Trzemesznie (woj. wiel-
kopolskie) rozbrzmiały chóry. 220 śpie-
wających lekarzy wzięło udział w kon-
certach, wykładach i warsztatach mu-
zycznych. Gościem specjalnym był buł-
garski Chór Lekarzy Rodina.

Festiwal Chórów Lekarskich – to naj-
ważniejsze wydarzenie muzyczne śro-
dowisk medycznych. Jego celem jest 
upowszechnianie muzyki klasycznej 
oraz zapewnienie melomanom najwyż-
szego poziomu muzycznego.

Festiwal stał się jednym z najbar-
dziej prestiżowych festiwali w Pol-
sce, poświęconych muzyce poważnej, 
a na koncerty przyjeżdżają wykonaw-
cy i muzykolodzy z całej Polski. Otwar-
ta formuła festiwalu umożliwia swobo-
dę wykonań oraz prezentację sztuki kla-
sycznej – przekonuje Justyna Chełmiń-
ska, lekarz i dyrygent chóralny, dyrek-
tor festiwalu. 

Historia tej monumentalnej świątyni się-
ga początków państwa polskiego i dzia-
łalności św. Wojciecha. Dawna trady-
cja głosiła, ze ciało biskupa-męczenni-
ka zostało pierwotnie złożone w trze-
meszneńskim klasztorze, przed jego 
uroczystym pochówkiem w Gnieźnie. 
Prawdziwy dreszcz wzruszenia owład-
nął zgromadzoną publiczność, kiedy 
zjednoczone chóry, przy akompania-
mencie orkiestr, brawurowo wykonały 
„Poloneza” Wojciecha Kilara i kulto-
wy hymn „Boże coś Polskę” pod batu-
tą prof. Marcina Tomczaka z gdańskiej 
Akademii Muzycznej.

W czasie festiwalu wystąpił kame-
ralny chór „Continuum”, działający 
przy LIL, pod auspicjami Komisji Kul-
tury ORL w Lublinie, a który zaprasza 
wszystkich lekarzy do współpracy. Re-
pertuar chóru jest różnorodny. Obej-
muje zarówno pieśni dawne i kom-
pozycje współczesne, utwory muzyki  

W czasie festiwalu wystąpiły chó-
ry izb lekarskich: z Poznania (gospo-
darz festiwalu), Bydgoszczy, Gdańska, 
Lublina, Opola, Olsztyna, Szczecina, 
Warszawy, Katowic oraz Chór Lekarzy 
z Białegostoku, Orkiestra Kameralna 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Po-
znaniu i Orkiestra Studentów Medycy-
ny Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.

Szczególnym wydarzeniem był kon-
cert finałowy z wykonaniem dzieł mu-
zyki klasycznej w bazylice pw. Naj-
świętszej Marii Panny w Trzemesznie, 
upamiętniający Święto Niepodległo-
ści. w sobotę (11 listopada) o godz. 19.  

sakralnej i pieśni ludowe oraz opraco-
wania muzyki rozrywkowej i filmowej, 
dzieła kompozytorów polskich i zagra-
nicznych. – Pasja muzyczna i przyjaźń 
to wartości, które łączą członków na-
szego chóru. Koncertowanie, wspólne 
śpiewanie z innymi chórami rozbudza-
ją ambicje artystyczne zespołu i stymu-
lują jego stały rozwój – opowiada pre-
zes chóru dr Ewa Kiszczak-Bochyn-
ska z Kliniki Endokrynologii SPSK-4, 
tel. 605 211 120.

Spotkania chóru odbywają się 
w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 
w sali konferencyjnej LIL, Lublin, ul. 
Chmielna 4.  (ms)

reklama
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Poetycko

(oprac. JKG)

Muzycznie

Muzycznie

Peszek i lubelscy poeci
W ramach cyklu „Wieczne Czytanie” 15 grudnia o godz. 

18 zaprezentowani zostaną awangardziści lubelscy. Byli 
wśród nich członkowie grupy poetyckiej „Reflektor” – Józef Cze-

chowicz, Konrad Bielski, Wacław Gralewski, Stanisław Grędziński oraz teo-
retyk Czesław Bobrowski. Będą też utwory Józefa Łobodowskiego, Bro-
nisława Ludwika Michalskiego czy Władysława Podstawki. Teksty prze-
czyta Jan Peszek – wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyj-
ny. Konsultacja literacka i wprowadzenie – dr Jarosław Cymerman, kie-
rownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, w siedzibie któ-
rego odbędzie się wieczór. Wstęp do placówki przy ul. Złotej 3, wolny. 
Obowiązuje rezerwacja bezpłatnych wejściówek (tel. 81 532 30 91 lub 
81 466 59 10).

Werner z zespołem
Teresa Werner występowała na scenach największych teatrów 

świata, w tym m.in. Carnegie Hall, Broadwayu. Koncertowała na kilku 
kontynentach: Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna. 17 grudnia 
o godz. 16 będzie ją można usłyszeć w Centrum Kongresowym. Tere-
sa Werner wystąpi z zespołem. Bilety po 50 zł są na www.kupbilecik.
pl, www.biletyna.pl. Rezerwacje grupowe: tel. 606 200 660.

Rozmowa o wilkołakach
9 stycznia o godz. 18 w Teatrze Starym spotkanie 

z Bartłomiejem Grzegorzem Salą, historykiem, etnologiem 
i krajoznawcą. Tematem rozmowy będą wilkołaki, wampiry, strzy-
gi i cała ta „niesamowita słowiańszczyzna”. Wstęp na spotkanie „Wy-
cie w ciemnościach”, organizowane w ramach Bitwy o literaturę, za 
okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Sta-
rego). Prowadzenie: Łukasz Drewniak.

O nadziei w TV
„Genocyd. Tryptyk o kanonie nadziei” 

to widowisko symfoniczne poświęcone 
męczennikom trzech krajów – duchow-
nym, którzy oddali swe życie za współ-
więźniów w niemieckich obozach kon-
centracyjnych na terenie Polski pod-
czas II wojny światowej: św. Grzegorzo-
wi Peradze (Auschwitz), bł. Emilianowi 
Kowczowi („Proboszcz Majdanka”) i św. 
Maksymilianowi Kolbe („kapłan Oświę-
cimia”).15 grudnia o godz. 19.00 będzie 
je można usłyszeć w CSK. Koncert będzie 
rejestrowany dla TVP 2. Emisja planowa-
na jest na 28 stycznia 2018 roku. Bilety 
są po 30 i 40 zł.

Teatralnie

Nowy tytuł w teatrze
„Hindełe, siostra Sztukmi-

strza”. 16 grudnia premiera 
w Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w reżyserii Pawła Passiniego. 
Bohaterką jest siostra nobli-
sty, Izaaka Baszewisa Singera 
i nie mniej znanego Izraela Jo-
szui Singera, pierwsza pisarka 
w rodzinie. Jak tłumaczą twór-
cy spektaklu, Hindełe poja-
wia się nagle gdzieś w środku 
między opowieściami jej bra-
ci, niewiele o niej wiadomo. 
Bibliofil, amerykański krytyk, 
badaczka, syn, a za nimi my, 
każdy na swój sposób podąża jej śladami i próbuje poskładać ją z tych 
porozrzucanych kawałków: niekochanej córki, zapomnianej artystki, opę-
tanej przez dybuka Racheli i wybierającej męski strój Jentł z prozy Iza-
aka Singera. Spektakle 17, 20 grudnia i 13, 14 stycznia.

WinyLOVE Story 
31 grudnia o godz. 18 w Teatrze Muzycznym zacznie 

się koncert sylwestrowy. „WinyLOVE Story. Muzyczne hi-
ty z czasów wielkiej płyty” to widowisko muzyczne osa-

dzone w czasach big-beatu, potańcówek i miłości do mu-
zyki. Jak zapowiada organizator, usłyszymy znane polskie przeboje 
z końca lat 60. ubiegłego stulecia. Bilety po 150 zł.

Koncert noworoczny

Pastorałki i kolędy 
Widowisko „Cichuteńko pośród nocy” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wan-

dy Kaniorowej będzie w sali Filharmonii Lubelskiej pokazywane kilka razy. 5 stycznia o godz. 
9.30 i 11.30 dla uczniów, a 6 stycznia o godz. 11 dla rodziców z dziećmi. W programie, obok 
tradycyjnych interpretacji kolęd i pastorałek będą wykonania nawiązujące do stylistyki coun-
try, a nawet… dixielandu. Bilety są po 15-30 zł. 

Jak w Wiedniu
Agata Sava – mezzosopran, Anita Ry-

walska-Sosnowska – sopran, Nazar Tat-
shyshyn – tenor, Roman Chava – tenor, 
Ihor Radvanskyi – tenor, Andriy Stetsh-
kyi – baryton, lubelscy filharmonicy i dy-
rygent Woytek Mrozek. To wykonawcy 
widowiska muzyczno-baletowego „Jo-
hann Strauss Show” 7 stycznia o godz. 
16. Utwory J. Straussa, J. Brahmsa czy 
G. Bizeta złożą się na wieczór – jak za-
pewniają organizatorzy – pełen muzy-
ki, tańca i niepowtarzalnego uroku oraz 
przepięknych kostiumów. Bilety kosztu-
ją od 50 do 80 zł.

Turnau ma 
urodziny 

13 stycznia o godz. 20.00 zacznie się 
w CSK występ Grzegorza Turnaua z ze-
społem. To koncert urodzinowy „L-Live”. 
To jubileuszowy, muzyczny spektakl pro-
mujący album, na którym znalazło się kil-
kadziesiąt nigdy dotychczas niewyda-
nych nagrań audio i wideo. Wydarzenie 
opisywane jest jako koncertowa retro-
spekcja, będąca wyborem najbardziej, 
mniej i najmniej znanych utworów. L – 
jak labirynt. L – jak lamus. L – jak 50. Bi-
lety 70-125 zł.

Muzycznie i biesiadnie
17 listopada w Klubie Lekarza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

„Muzyczne piątki u lekarzy”. Gwiazdą wieczoru był chór Lubelskiej Izby 
Lekarskiej „Continuum”, który zaprosił wszystkich do wspólnego śpie-
wania piosnek biesiadnych. Były dla wszystkich zeszyty z nutami i tek-
stami piosenek, był akompaniament na keyboardzie i akordeonie, były 
ciepłe i zimne przekąski, jak to na biesiadzie, było oczywiście wspólne 
śpiewanie, a nawet tańce. Ale przede wszystkim dobry humor.

Wigilia Starego 
Miasta 

Jeszcze do 15 grudnia można przynosić 
słodycze o długiej trwałości, zabawki, książ-
ki, przybory szkolne, które trafią do paczek 
rozdawanych w czasie Wigilii Starego Miasta. 
Tradycyjne spotkanie wokół ogromnego sto-
łu ustawionego na ulicy Złotej zaplanowa-
no na 17 grudnia. Świętowanie rozpocznie 
msza święta w bazylice Dominikanów w in-
tencji mieszkańców. W programie wydarze-
nia jest bożonarodzeniowy korowód, dziele-
nie się opłatkiem, kolędy i rozdawanie pre-
zentów najmłodszym. Gdy zamykaliśmy to 
wydanie gazety, program wydarzenia, orga-
nizowanego przez ojców dominikanów, po-
wstawał. Rzeczy do paczek należy zostawiać 
w sklepiku przy furcie w godz. 10-18.

Strasznie

Filharmonia im. H. Wieniawskiego zaprasza 1 stycznia o godz. 17 na 
koncert, który poprowadzi Paweł Sztompke. 

Oprócz filharmoników 
lubelskich pod dyrekcją 
Piotra Wajraka usłyszy-
my artystów: Iwona Hossa 
– sopran i Tadeusz Szlen-
kier – tenor.

W programie arie i du-
ety, walce, polki i czar-
dasze, piosenki włoskie 
oraz rytmy latynoamery-
kańskie. 

Bilety 130-150 zł.

Świątecznie

Najpiękniejsze tradycje 
Wiktor Zborowski, Piotr Zelt, Grzegorz Woś, Wojciech Dury-

asz, Marek Lewandowski, soliści Opery Narodowej, tancerze baletu 
to wykonawcy widowiska świątecznego Christmas Show, które będzie 17 

grudnia o godz. 16 i 19.30 w CSK. Jak opisują organizatorzy, widowisko adresowa-
ne jest do miłośników teatru, opery i baletu, zróżnicowany program sprawia, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Gościnnie wystąpi Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Aka-
demicki Chór „Pueri Noestri”. Bilety od 80 do 130 zł na Ebilet.pl, Eventim.pl

Muzycznie
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Kazimierz dwóch księżyców

Fotografowali – nagrody
18 listopada 2017 r. odbyło się posiedze-

nie jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Fo-
tograficznego Lekarzy i Studentów Medy-
cyny.  Wręczenie nagród laureatom odby-
ło się 9 grudnia 2017  r., w sobotę, o godzi-
nie 12.00 w Klubie Lekarza Lubelskiej Izby Le-
karskiej, Lublin, ul. Chmielna 4. 

Na konkurs nadesłano 224 prace, w tym 13 cykli. Ju-
ry w składzie: 

Andrzej Koziara – przewodniczący jury,
Paweł Znamierowski – Związek Polskich Artystów Fo-

tografików Okręg Lubelski,
Rafał Goral – wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa 

Fotograficznego,
Jacek Szkutnik – wiceprezes Lubelskiej Izby Lekar-

skiej,
Paweł Krawczyk – Uniwersytet Medyczny w Lubli-

nie,
Dariusz Hankiewicz – przewodniczący Komisji Kultu-

ry Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
Krzysztof Sak – Komisja Kultury Okręgowej Rady Le-

karskiej w Lublinie,
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem 

formalnym, na podstawie regulaminu konkursu podda-
ło artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie nade-
słane fotografie. 

Spośród autorów nadesłanych zdjęć jury wyłoniło 
zwycięzców i postanowiło przyznać następujące na-
grody:

Grand	Prix 
Kordianowi Warońskiemu za fotografię „Ceglarz”.

Nagrodę	za najlepszą fotografię w kategorii „Czło-
wiek” wśród lekarzy 
Kazimierzowi Pichlakowi za zdjęcie „Jesteśmy”.

Nagrodę	za najlepszą fotografię w kategorii „Czło-
wiek” wśród studentów 
Urszuli Fussek za zdjęcie „Jestem”.

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Na-
tura” wśród lekarzy 
Kazimierzowi Pichlakowi za zdjęcie „Gdzie ginie czas”.

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Na-
tura” wśród studentów 
 Pamas Pooprasert za zdjęcie „Emerge”.

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Ar-
chitektura” wśród lekarzy 
Łukaszowi Maxowi Kani za zdjęcie „Podwórko wspo-
mnień”.

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Ar-
chitektura” wśród studentów 
Barbarze Kubinowskiej  za cykl zdjęć „Stavanger Kon-
serthus 2 i Stavanger Konserthus 3”.

Nagrodę	Prezesa	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej 
Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię „Ująć w dłonie”.

Nagrodę	Przewodniczącego	Komisji	Kultury	
Okręgowej	Rady	Lekarskiej	w	Lublinie 
Krzysztofowi Muskalskiemu za fotografię „Przestrzeń 
miejska”.

Nagrodę	partnera	technologicznego	konkursu	
Fujifilm	Polska 
Kordianowi Warońskiemu za fotografię „Burza”.

Nagrodę	Związku	Polskich	Artystów	Fotografi-
ków	Okręg	Lubelski 
Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię „Gdzie ginie 
czas”.

Nagrodę	Lubelskiego	Towarzystwa	Fotograficz-
nego 
Kazimierzowi Pichlakowi za fotografię „Ująć w dłonie”.

W kategorii „Medycyna” wśród lekarzy i wśród stu-
dentów nie przyznano nagród.

Literaci, czyli prozą i wierszem
Na konkurs literacki – druga edycja – 12 autorów zgłosiło 8 prac w kategorii 

proza oraz 22 prace w kategorii poezja. Wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia 
w Klubie Lekarza LIL.

Lekcja fotografii
25 listopada o godzinie 10.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekar-

skiej przy ul. Chmielnej 4, odbyło się kolejne spotkanie zorganizo-
wane w ramach Lubelskiej Lekarskiej Akademii Fotografii, prowa-
dzonej od kilku lat przez Komisję Kultury LIL. Gościem i prowa-
dzącym wykład był dr Jakub Szymański, wiceprezes Lubelskie-
go Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Tematem 
były projekty długoterminowe w fotografii.  dh

Prus zszedł z pomnika
Aleksander Głowacki, Jan w Oleju, Bolesław Prus 

– trzy oblicza jednej osoby. Na pozór znamy go 
wszyscy, wszyscy przecież czytaliśmy „Lalkę”, „Fara-
ona”, „Placówkę” a także nowele, na pewno te naj-
popularniejsze, znane jeszcze ze szkoły: „Anielkę”, 
„Grzechy dzieciństwa”, „Antka” czy „Kamizelkę”. 

Nawet jednak jeśli byliśmy uważnymi czytelni-
kami raczej nie wpadniemy w tych utworach na tro-
py przemycanej w nich biografii pisarza, starannie 
ukrytej za postaciami stworzonych przez Prusa bo-
haterów literackich. No może z wyjątkiem Stacha 
Wokulskiego, który zapewne, podobnie jak Ignacy 
Rzecki, ma cechy autoportretu. Jak więc czytać Pru-
sa, aby wyjść poza jego dość naiwny obraz dobro-
dusznego staruszka, który jeździł rowerem po Na-
łęczowie rozrzucając dzieciakom cukierki? 

Koniecznie trzeba sięgnąć po najświeższą bio-
grafię tego wielkiego pisarza: „Prus. Śledztwo bio-
graficzne”, którą napisała Monika Piątkowska. Au-
torka zaznacza, że rozproszone ślady biografii Pru-
sa odnaleźć można nie tylko w archiwach i źródłach 
z epoki, ale przede wszystkim w jego twórczości. 
To z niej dowiedzieć się można o nim rzeczy naj-
ważniejszych, jakby grał z czytelnikiem w kotka 
i myszkę, twierdzi autorka. 

Piątkowska w fascynujący sposób przeprowa-
dza drobiazgowe śledztwo i tworzy pełnowymia-
rowy portret pisarza genialnego, nie zawsze do-
cenianego przez współczesnych, prześladowa-
nego przez liczne manie (ze słynną agorafobią 
na czele), uwikłanego w różne związki z kobieta-
mi, niemal zawsze zakochanego i rywalizującego 
o sławę z Henrykiem Sienkiewiczem. Prus, które-
go poznajemy czytając kolejne strony tej liczącej 
bagatela! niemal 500 stron pozycji, nie jest spiżo-
wą figurą na postumencie, lecz targanym namięt-
nościami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym (głównie na polu dziennikarskim), czło-
wiekiem z krwi i kości. Autorka przygotowywa-
ła książkę prawie 3 lata. 
Poznała Prusa jak nikt in-
ny. Podkreśla, że był silny: 
„– Nieprawdopodobnie. 
Bo zniósł wszystko, co nie 
pozwalało mu normalnie 
żyć. Sierota, mizogin, neu-
rotyk, walczący całe życie 
z depresją. Tylko siła du-
cha i woli gwarantowały 
mu przetrwanie. Miał prze-
nikliwą i okrutną umiejęt-
ność przyglądania się so-
bie i opisania tego. Nie 
znam dzisiaj nikogo silniej-
szego od Bolesława Prusa” 
– twierdzi Piątkowska.

Dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny za-
chętą powinny być także niezwykle silne związ-
ki pisarza z naszym regionem, począwszy od te-
go, że urodził się w Hrubieszowie, wczesne dzie-
ciństwo spędził w Puławach a potem w Lublinie, 
gdzie mieszkał u wujostwa przy ul. Olejnej, aż po 
lata późniejsze, kiedy wciąż wracał do Lublina (tak-
że Lubartowa), gdzie miał rodzinę i przyjaciół. Je-
go świadkiem na ślubie (który odbył się w stycz-
niu 1875 roku w Lublinie) był lubelski lekarz Alek-
sander Janiszewski. Do najbliższych przyjaciół pi-
sarza należał też inny lekarz z Lublina – Aleksan-
der Jaworowski.

Anna Augustowska

„Prus.	Śledztwo	biograficzne”	–	Monika	Piąt-
kowska,	Wydawnictwo	Znak,	Kraków	2017

Wernisaż poplenerowy
18 listopada 2017 roku w samo południe odbyło się podsumowanie V Ogólnopol-

skiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy, organizowanego przez Komisję Kultury Lu-
belskiej Izby Lekarskiej przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej z udziałem w bieżą-
cym roku partnera technologicznego firmy Fuji Polska. Na wernisaż przyjechali prawie 
wszyscy uczestnicy z różnych krańców Polski. Udział wziął również mentor tegorocz-
nego pleneru Andrzej Koziara. Rozmowom i dobrym wspomnieniom nie było końca. 
Wszyscy pożegnali się z nadzieją na spotkanie w Kazimierzu na plenerze za rok. 

Tropiąc Prusa w Nałęczowie
Prawdziwa niespodzianka! Na 8 grudnia 2017 zaplanowano otwarcie Muzeum Bo-

lesława Prusa w Nałęczowie w nowej siedzibie: budynku dawnej Ochrony im. Adama 
Żeromskiego przy ul. Poniatowskiego 39. To wspaniała wiadomość. Z ciasnych i nie-
wielkich pomieszczeń w Pałacu Małachowskich, gdzie od lat w Nałęczowie mieściło się 
Muzeum Prusa, teraz trafi do pięknej willi, zbudowanej w latach 1906-1907 z inicjaty-
wy Stefana Żeromskiego według projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. Żeromski z żoną 
Oktawią zaangażowali się w sprawy gromadzenia funduszy i pozyskiwania materiałów 
na budowę Ochronki. Na ten cel urządzano kwesty, koncerty i przedstawienia. Pisarz 
ofiarował też na ten cel własne oszczędności oraz honorarium za „Dzieje grzechu”. Że-
romski był też stale zaangażowany podczas realizacji projektu; sam zamawiał dachów-
kę i inne materiały, często przebywał na placu budowy. Teraz swą siedzibę znajdzie tu 
Muzeum Bolesława Prusa. 

aa

Literacko

Na spacer z pisarką Marią Kuncewiczową
W Kazimierzu Dolnym nowa atrakcja – literacki szlak turystyczny „Kazimierz dwóch księ-

życów”, czyli propozycja spaceru, którego przewodnikami są słynna pisarka Maria Kunce-
wiczowa i jej mąż Jerzy, znany prawnik. Oboje wpisali się w historię miasta nad Wisłą roz-
sławiając je i po latach stając się wizytówką Kazimierza.

Tematyczny szlak obejmuje miejsca i budynki, w których bywali, które lubili i o których 
pisali – nie tylko w powieściach Marii, ale także w listach. Najważniejszym miejscem na szlaku 
jest oczywiście Dom Kuncewiczów (willa „Pod Wiewiórką”), zbudowany przez Karola Siciń-
skiego w 1936 r. Dziś pełni on funkcję literackiego oddziału Muzeum Nadwiślańskiego.

Szlak prowadzi też do budynków, które dziś już nie istnieją, a niegdyś związane były 
z Kuncewiczami, m.in. do miejsca ich pierwszego kazimierskiego domu.

– Szlak Kuncewiczów umożliwi turystom od-
wiedzenie miejsc, które są w różnym stopniu 
związane z życiem i twórczością pisarki oraz po-
staciami wykreowanymi na kartach jej książek. 
W przewodniku, który opisuje 12 wybranych 
lokalizacji, zostały uwzględnione opinie i spo-
strzeżenia, jakie Maria Kuncewiczowa utrwaliła 
na kartach cyklu 20 opowiadań pod wspólnym 
tytułem „Dwa księżyce” oraz wspomnieniowe-
go utworu literackiego „Listy do Jerzego” – za-
znacza Monika Januszek-Surdacka, która kieru-
je muzeum w Domu Kuncewiczów.

Promocję szlaku zaplanowano na 10 grud-
nia na godz. 12.00 – przed Domem Kuncewi-
czów (tu zawsze będą rozpoczynać się space-
ry). Każdy uczestnik spotkania przed wyrusze-
niem na trasę otrzyma drukowany egzemplarz szlaku i wyruszy na spacer wskazaną tra-
są. Szlak ma 12 przystanków w tzw. ścisłym centrum Kazimierza Dolnego – trasa liczy ok. 
3 km i jest do spokojnego pokonania w ok. 2-2,5 godziny. Dzięki kodom QR informację 
o szlaku będzie można pobrać na urządzenia mobilne (mapa i informacje znajdą się na 
stronie www.mnkd.pl). 

– Beneficjentami projektu są osoby starsze (one są preferowane) – obsługujemy je na-
stępująco: najpierw trzeba się do nas zgłosić mailowo: kuncewicowka@mnkd.pl i ustalić 

godzinę i termin przyjazdu grupy. Wo-
limy grupy zorganizowane np. UTW, 
Kluby Czytelników i inne (raczej nie 
indywidualnie) – podkreśla Januszek-
Surdacka. – Nasza opieka jest bezpłat-
na, podobnie jak sam przewodnik (do 
wyczerpania zapasów – czyli ok. 3 tys. 
osób będzie mogło z tej oferty sko-
rzystać). Opracowanie szlaku i publi-
kacja przewodnika w formie wydaw-
nictwa możliwa była dzięki grantowi, 
jakie Muzeum Nadwiślańskie uzyska-
ło w ramach konkursu „Adamed dla 
Seniora”. 

Zapisy	na	spacery	będą	przyjmo-
wane	już	od	11	grudnia	2017 na ad-
res: kuncewicowka@mnkd.pl

Anna Augustowska
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Odeszli

Panu	dr.	n.	med.	

andrzejowi Chrościckiemu
wyrazy	głębokiego	żalu	i	współczucia	z	powodu	śmierci

matKi
składają	koleżanki	i	koledzy	 

z	Oddziału	Chirurgii	Ogólnej	WSzS	w	Lublinie.

Dr	hab.	n.	med.	

ewie wąsik-szczepanek
wyrazy	szczerego	żalu	i	współczucia

z	powodu	śmierci	

mamy
składa	Zespół	Kliniki	Hematoonkologii	i	Transplantacji	

Szpiku
Samodzielnego	Publicznego	Szpitala	Klinicznego	nr	1.

Koleżance	

dr annie Kowalczyk 
wyrazy	współczucia	i	żalu	

z	powodu	śmierci	

mamy 
składają	współpracownicy	z	NZOZ	VIVAMED	w	Lublinie.

Dnia	27	października	2017	r.
w	wieku	57	lat

odszedł na wieczny dyżur
Śp.

dr tomasz Luterek
specjalista	w	zakresie	ortopedii	i	traumatologii,

wieloletni	ordynator	Oddziału	Ortopedii	i	Traumatologii	
Wojewódzkiego	Szpitala	Specjalistycznego	 

w	Białej	Podlaskiej.
Z	głębokim	smutkiem	żegnamy	 
dobrego	człowieka	i	lekarza.
Szczere	wyrazy	współczucia

Żonie wraz z rodziną
składa

Lubelska	Izba	Lekarska.

Ze	smutkiem	zawiadamiamy,
że	dnia	17	października	2017	roku	w	Lublinie

zmarł

lek.	bartłomiej Kania
Wyrazy	głębokiego	współczucia	

rodzinie i bliskim
składają	koleżanki	i	koledzy.

Maria Strużak-Wysokińska (1925-2017) „Umarłych wieczność dotąd trwa 
dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska

Stanisław Martyn  
(1949-2017)

W dniu 5 listopada 2017 
roku odszedł od nas na wiecz-
ny dyżur dr Stanisław Mar-
tyn, wieloletni ordynator Od-
działu Dziecięcego Szpita-
la Powiatowego w Hrubie-
szowie, przegrywając wal-
kę z ciężką i nieuleczalną 
chorobą.

Doktor Stanisław urodził się 23 maja  1949 
w Sitnie. Studiował na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Lublinie. Zaraz  po 
uzyskaniu tytułu lekarza medycyny w 1975 
roku, podjął pracę w szpitalu w Hrubieszowie 
jako stażysta, a potem jako asystent Oddzia-
łu  Dziecięcego. W pionie  pediatrii pracował 
początkowo jako młodszy, a potem jako star-
szy asystent. Tutaj zdobył też tytuły pediatry 
i specjalisty pediatry zdając I i II stopień spe-
cjalizacji, a od 1993 roku pełnił funkcję ordy-
natora aż do 2015 roku, czyli do chwili odej-
ścia na emeryturę.

W latach 1993-1994 był zastępcą dyrekto-
ra ds. opieki zdrowotnej w tutejszym szpitalu. 
W 2006 odznaczony został Brązowym Krzy-
żem Zasługi.

Całe swoje życie zawodowe związał z zie-
mią hrubieszowską i z tym szpitalem, gdzie 
pracował nieprzerwanie aż do emerytury. 
Wybrał zawód pediatry, trudny, ale  cóż mo-
że być piękniejszego niż to, że pomaga się 
dzieciom. Dla małych pacjentów był cenio-
nym lekarzem. Z zaangażowaniem wykorzy-
stywał swoją wiedzę i doświadczenie. W pra-
cy przywiązywał dużą wagę do szczegółów, 
swoje zadania wykonywał sumiennie. Zawsze 
znajdował czas na rozmowę z chorymi dzieć-
mi oraz ich rodzicami i to na różne tematy, nie 
tylko o leczeniu.

Był kierownikiem specjalizacji lekarzy pe-
diatrów. Pod jego bacznym okiem wykształ-
ciło się kilka pokoleń  młodych adeptów pe-
diatrii.

Prywatnie był wspaniałym dziadkiem, 
ojcem, mężem, bratem i synem. Zawsze 
z ogromną miłością i wielkim szacunkiem 
mówił o swojej rodzinie. Z wielkim też senty-
mentem wracał do swojego domu rodzinnego 
w Horyszowie Polskim. Cieszył się, że może 
tam pojechać i obcować z przyrodą.

Odszedł o wiele za wcześnie, pozostawia-
jąc bliskich w nieutulonym żalu.

Pomagał tak wielu, ale sobie nie zdołał…
Spoczywaj w pokoju.
Personel lekarski Oddziału Pediatrii SP 

ZOZ Hrubieszów

26 marca 2017 odeszła od nas 
na zawsze Profesor Maria Strużak-
Wysokińska – prekursorka lubelskiej 
stomatologii.

Urodziła się we Frampolu, w rodzi-
nie inteligenckiej. Jako miejsce dalszej 
edukacji wybrała Akademię Medycz-
ną w Łodzi ze wspaniałymi nauczy-
cielami i wybitnymi naukowcami. At-
mosfera panująca na uczelni, a także 
radość po zakończeniu wojny sprawi-
ły, że wszyscy z ogromnym entuzja-
zmem zdobywali wiedzę, mimo bie-
dy, braku podręczników, a tak napraw-
dę wszystkiego.

Pani Profesor już na drugim roku 
studiów rozpoczęła pracę jako instru-
mentariuszka w Zakładzie Stomatolo-
gii Zachowawczej, co bardzo pozwoli-
ło poznać przyszły zawód. Dyplom le-
karza dentysty uzyskała w 1949 r. Po 
dyplomie została asystentką w Zakła-
dzie Stomatologii Zachowawczej w Lu-
blinie. Stomatolodzy w tym czasie nie 
mogli specjalizować się, więc Pani Pro-
fesor w 1953 roku ukończyła Wydział  

Lekarski. Po czterech latach uzyskała spe-
cjalizację II stopnia z chirurgii stomatolo-
gicznej i szczękowo-twarzowej. Ogromna 
pracowitość, miłość do zawodu, ale tak-
że postrzeganie potrzeb, powodowały, że 
zdobyła kolejne stopnie jako wybitny na-
ukowiec. I tak już w 1962 r. obroniła pracę 
doktorską, a w 1968 r. na podstawie pra-
cy: „Wpływ cukrzycy na stan jamy ustnej 
i jej znaczenie” została doktorem habili-
towanym. Pracując ciągle z pacjentami 
w 1974 r. uzyskuje specjalizację ze stoma-
tologii zachowawczej, a w 1985 r. z perio-
dontologii. W 1982 r. zostaje profesorem 
nadzwyczajnym, a w 1988 zwyczajnym. 
Od 1973 r., kiedy powołano w Lublinie 
Wydział Stomatologii, Pani Profesor bar-
dzo aktywnie uczestniczyła w tworzeniu 
Instytutu Stomatologii jako kierownik za-
kładów: Zachowawczej, Periodontologii 
i Dziecięcej oraz Prodziekan Wydziału 
Lekarskiego ds. Stomatologii.

Pani Profesor opublikowała ponad 200 
prac i wygłosiła wiele referatów w kraju 
i poza granicami. Jako jedna z pierwszych 
wprowadziła metody cytologicznego  

i histologicznego badania 
tkanek jamy ustnej przy 
diagnozowaniu nowo-
tworów oraz bezbolesną 
metodę leczenia stanów 
przedrakowych – krio-
aplikacji. Prowadziła in-
tensywne badania nad pa-
togenezą próchnicy oraz 
jej leczeniem, chorobami 
przyzębia związanymi z wiekiem.

Pod jej kierunkiem 130 lekarzy zrobiło 
specjalizację, a 23 doktoraty. Była gigan-
tem pracy, wymagała od siebie, ale rów-
nież od współpracowników, ogromnego 
zaangażowania w kształcenie przyszłych 
lekarzy dentystów.

Została uhonorowana licznymi odzna-
czeniami państwowymi i resortowymi, 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Komisja Stomatologiczna  
Okręgowej Rady Lekarskiej  

w Lublinie

z Marią Drygałową,  
założycielką i honorową prezes Hospicjum Dobrego 

Samarytanina w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

Jubileusz 20-lecia Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

W posłudze chorym i ich rodzinom

• Naszej rozmowy 
nie mogę zacząć ina-
czej: na początku, czyli 
blisko 30 lat temu, była 
Maria Drygałowa i jej 
wrażliwość…

– Zaczęłabym ina-
czej: na początku nie 
było nikogo, kto zajął-
by się ciężko chorym, 
umierającym na no-
wotwór człowiekiem 
– ten konkretny, który 
do mnie trafił, miał nowotwór kości 
żuchwy, potwornie zmienioną twarz 
– i nie miał gdzie się podziać. W szpi-
talu już nie mógł przebywać, w do-
mach opieki nie chcieli go współ-
mieszkańcy… Los tego chorego stał 
się dla mnie impulsem, aby stworzyć 
miejsce, do którego mogliby trafiać 
właśnie tacy, terminalnie chorzy lu-
dzie. A o sprawie przesądził tekst 
o krakowskim hospicjum, na który 
się natknęłam w ówczesnym „Prze-
kroju”. Postanowiłam wtedy na wła-
sne oczy zobaczyć „jak to działa”. 
Razem ze mną do Krakowa i szefu-
jącego wtedy w tamtejszym hospi-
cjum lekarza Jana Deszcza pojechali 
też lekarze z Lublina Beata Kościań-
ska i Jerzy Kalasiewicz, wkrótce do-
łączył też Adam Borzęcki. 

Po powrocie zaczęliśmy starania 
o zarejestrowanie Lubelskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych.

• W 1989 roku w świadomości 
społecznej termin hospicjum w zasa-
dzie nie istniał. Jak zaczynaliście?

– Od opieki domowej. Do dzisiaj 
to najważniejsza część, wręcz isto-
ta, naszej działalności. Nasz pierw-
szy kąt to były pomieszczenia w lo-
kalu Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, gdzie mogliśmy urzędo-
wać popołudniami, po wyjściu pra-
cowników komitetu. Jednak to niko-
go nie zniechęcało i mimo różnych 
przeszkód dopięliśmy swego – przy 
ul. Bernardyńskiej równo 20 lat te-
mu nasze hospicjum mogło przy-
jąć pierwszych pacjentów do opie-
ki stacjonarnej. Zaczynaliśmy od 

8 łóżek – teraz, w roz-
budowanym i nowo-
cześnie wyposażonym 
budynku, dysponuje-
my 23 łóżkami. Nie-
ustannie przez 24 go-
dziny na dobę i przez 
7 dni w tygodniu trwa 
systematyczna i cią-
gła opieka medyczna 
w hospicjum stacjo-
narnym.

• To wystarcza?
– Zapotrzebowanie jest o wiele 

większe. Średnio każdego miesiąca 
mamy ok. 60 chorych pod opieką, ale 
na miejsce przy Bernardyńskiej cze-
ka kolejka. Zwykle trzeba odczekać 
2-3 tygodnie, co nie oznacza, że cho-
ry jest bez naszej pomocy. Jeśli nie 
przebywa w szpitalu otaczamy cho-
rych opieką w ich domach. Pacjenta-
mi opiekuje się 16 lekarzy i 32 pielę-
gniarki. Oprócz tego chorych wspiera 
codziennie grupa wolontariuszy. 

Nie zamierzamy jednak zwięk-
szać bazy, bo nie chcemy, aby hospi-
cjum straciło swój kameralny a więc 
domowy charakter. To nie może być 
szpital. Dlatego cieszę się, że powsta-
ją inne placówki hospicyjne m.in. 
w Lubartowie, Krasnymstawie, Wło-
dawie, Puławach. 

• Chyba pierwszy raz nie będę 
więc życzyć hospicjum zwiększenia 
metrażu?

– Proszę nam życzyć, aby przede 
wszystkim chorzy trafiali tu nie 
w ostatnich dniach życia, kiedy już 
bardzo cierpią, a wcześniej, bo wte-
dy możemy naprawdę skuteczniej 
pomóc; aby byli młodzi lekarze, któ-
rzy będą specjalizować się w medy-
cynie paliatywnej; aby nie zabrakło 
wolontariuszy chcących się dzie-
lić swym czasem z chorymi, a tak-
że, aby powstawały nowe placów-
ki, bo tylko w małych, pełnych do-
mowej atmosfery hospicjach moż-
na spełniać ich misję – czyli być bli-
sko ciężko chorego, odchodzącego 
człowieka.
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

Albo frustrat, zwykle większy 
niż właściciel! 

Bo skąd tyle nienawiści, złośliwości?! 
Tyle jadu i pogardy skąd tak wiele, 
Może z racji tych niewielkich 

odległości, 
Gdy się ciągle żółć ze stolcem miesza 

w ciele, 
Stąd zachowań takich oraz działań 

sedno całe, 
W tok historii wejść w tym względzie 

wszystkim radzę, 
Bo historia to potwierdza, że co małe, 
Bywa dużo większe wtedy, 

gdy ma władzę! 

No, do jutra przeżyjemy. On zmieni sa-
lę, a potem i tak wypowie się historia. 

15 grudnia

Idą Święta. Ale czy przyjdą?! Teraz już 
nic nie jest pewne. Tak czy owak Weso-
łych Świąt wszystkim życzę. 

Irosław Szymański 

Sałatka po lekarsku

Coś na święta… czyli wereszczaka
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok za pasem. Postanowiłem z tej okazji zapropo-

nować coś specjalnego w naszym kąciku kulinarnym. Sięgnąłem do nieco starszej kuchni 
i postanowiłem namówić Was na przygotowanie na świąteczny obiad… weresz-
czaki (przepis pochodzi z książki „Kucharka litewska” Wincenty Zawadzkiej, 
wydanej w Wilnie w 1854 r. – został nieco przeze mnie zmodyfikowany).

Skojarzenie jest oczywiste… Adaś Mickiewicz i Maryla Wereszczaków-
na i może nie jest ono tak bardzo pozbawione sensu, ale tak naprawdę to zu-
pełnie inna historia. Według Wincentego Pola, nazwa dania miała pocho-
dzić od nazwiska kucharza Wereszczaki, pracującego na dworze króla Augu-
sta III. Jest takie stare przysłowie – „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pa-

sa”, ale nie każdy zna dalszy ciąg tej śpiewki – „Za króla Sasa łyżką kiełbasa”. Cytu-
jąc za Potockim „.koło północy, chcąc nie na czczo pójść do spoczynku, dawano we-
reszczakę, poczem po parę lampeczek krupniczku lub ponczyku wypić wypadało, i to 
się nazywało podkurkiem”... tyle historia kuchni polskiej. Co do tego, jak wygląda-
ła i smakowała owa słynna potrawa, nie ma jednomyślności. Mawiano podówczas, że 
„na wereszczaku” podaje się kiełbasę pokrajaną, przekładaną płatami słoniny i obla-
ną ostrą polewą. I był to pomysł kucharski czasów saskich. „Na wereszczaku” wresz-
cie daną kiełbasę jadano łyżką – stąd też i przysłowie. Ale, ale wereszczaka, tak na-
prawdę to nazwa kilku potraw kuchni staropolskiej i litewskiej. Była to i zupa z kieł-
basami, półgęskiem i kaszą, biała kiełbasa bądź młoda słonina w sosie cebulowym. 
Ale był to i schab duszony w wywarze buraczanym, na terenie Białorusi, wereszcza-
ką nazywana jest do dzisiaj pożywna zupa gotowana na kwasie chlebowym z jarzyna-
mi i suto okraszona słoniną. 

Składniki:
• 1 kg schabu (można zastąpić chudą karkówką, to dużo tańsza wersja) dobrze 

oczyszczonego z błon
• 30 dag słoniny (można zastąpić surowym wędzonym boczkiem dobrze 

przerośniętym ok. 40 dag)
• 0,5 l kwasu z kiszonych buraków 
• 3 duże ugotowane buraki (jak „na jarzynkę”)
• 2 duże czerwone cebule 
• 5 ząbków (dużych) czosnku 
• 4 listki laurowe 
• 6–7 kuleczek ziela angielskiego 
• 4 kromki suchego razowego chleba 
• Sól i czarny mielony pieprz do smaku 

Wykonanie:
Mięso oczyścić dokładnie z błon i pokro-

ić w dużą kostkę (4x4 cm). Słoninę (lub bo-
czek) pokroić w kostkę (ok. 1 cm), wrzucić 
na patelnię i wytopić. Skwarki przełożyć do 
dużego garnka. Na patelnię wrzucić pokrojo-
ną w dużą kostkę cebulę i zeszklić. Pod ko-
niec dodać 3 zmiażdżone ząbki czosnku. Do-
dać następnie mięso i podsmażyć ok. 20–25 
minut. Przełożyć do garnka ze skwarkami. 
Dodać pokrojone w dużą kostkę (4x4 cm) 
buraki i zalać kwasem buraczanym. Dodać 
listki laurowe i ziele angielskie. Dusić pod 
przykryciem na małym ogniu około 30 minut 

często mieszając. Dodać pokrojone w plasterki 2 ząbki czosnku. Następnie dodać starty 
na tarce lub zmiażdżony w moździerzu chleb (jak nie macie suchego chleba, to trzeba 
włożyć do kuchenki mikrofalowej 4 kromki świeżego chleba i podgrzać na max tem-
peraturze ok. 3 minut, wystudzić i macie suchy chleb!). Dodać sól i pieprz (ok. pół ły-
żeczki). Następnie powoli redukujemy płyn w garnku, aż sos zgęstnieje do konsystencji 
gęstej śmietany (na małym ogniu stale mieszając) ok. 10 minut. Zostawić pod przykry-
ciem na godzinę bez ognia. Najlepiej, jak garnek ma grube dno. I… już. Podawać kla-
sycznie z kaszą gryczaną ugotowaną „na sypko”. Tak przygotowana wereszczaka chy-
ba jest jeszcze lepsza na drugi dzień!

PS Wskazany „podkurek” na lepsze trawienie. 
Smacznego i Wesołych Świąt oraz lepszego Nowego Roku

Dariusz Hankiewicz

20 października

Telewizję w szpitalu mamy jedną 
i jedynie słuszną, stąd i wiadomości 
też takie. Dlatego dopiero teraz po-
kątnie się dowiedziałem, że od po-
nad trzech tygodni trwa strajk gło-
dowy rezydentów i młodych leka-
rzy. A decydenci z uśmiechem polito-
wania tłumaczą, że być może to z ra-
cji wysokości pensji chcą się oni do 
tej dalszej życiowej głodówki przy-
zwyczajać, albo może chcą schud-
nąć, albo mają inne plany, oczywi-
ście niezgodne z optymistyczną i da-
lekowzroczną linią rządu, być może 
subsydiowane przez bliżej nieznane 
nam wrogie siły. Podobno głodują-
cy poprosili o spotkanie z panią pre-
mier, ale się nie zgłodziła… nie zgo-
dziła. SZANOWNI REZYDENCI 
I LEKARSKA MŁODZIEŻY – jako 
pacjenci jesteśmy z wami! Jesteście 
dla nas jak motyle, bo każdy mo ty-
le, ile mu łaskawie dadzą. Ale każdy 
motyl może w każdej chwili odlecieć! 
I co wtedy?! A ci, co rzucają z trybun 
sejmowych hasło – „Niech wyjeżdża-
ją!” najpierw niech pomyślą, co po-
tem będzie? A najlepiej niech się sa-
mi stąd zabiorą. Wtedy dopiero mo-
że będzie ta dobra zmiana. Tylko kto 
ich przyjmie? A tak w ogóle patrząc 
na tych naszych rządzicieli i słucha-
jąc ich pseudoargumentów w każdej 
społecznie ważnej sprawie, mam ga-
stronomiczne rozdwojenie jaźni, bo 
ciemną masę lubię, ale wyłącznie na 
cieście a nie wtedy, gdy się mnie tak 
traktuje stojąc przed sejmowym mi-
krofonem w asyście straży marszał-
kowskiej. Czuć się jak posuweren, to 
nie jest miłe. 

30 października

Syn mojej znajomej, do niedawna 
jeszcze były rezydent, twardo powie-
dział – „Nie wyjeżdżam!”. Ale jemu 
łatwiej, bo już jest w Anglii. 

3 listopada

A w mediach nadal dysputy o tej 
nieszczęsnej naszej Służbie Zdrowia. 
I znowu to samo pytanie – „Co zro-
bić z tymi kolejkami, żeby były krót-
sze i dostęp do usług był szybszy?!”. 
Szanowni Reformatorzy – czas wziąć 
korepetycje u barmanów! U nich  

czasów? … Może na lepsze. Chociaż … 
może niech się tym akurat nie zajmuje! 
Tak może będzie lepiej. 

6 grudnia

Świętego Mikołaja. Tradycyjnie dzień 
niespodziewanych prezentów i nieoczeki-
wanych niespodzianek. Trochę się oba-
wiałem, ale posiedzeń Sejmu i rządu nie 
było, zarządzeń, dekretów i żadnych do-
brych zmian nie ogłaszano, więc wresz-
cie był normalny dzień. 

10 grudnia

Przybył nam na salę nowy pacjent. Już 
na wejściu od razu donośnie obwieścił, że 
to szpitalna pomyłka, że on tu tylko przej-
ściowo albowiem miał mieć pojedynczą 
salę, ale na razie zajętą przez innego no-

tabla, z tym że to już jest za-
łatwione z dyrekcją szpi-
tala, że tamten tylko do 
jutra i od jutra to bę-
dzie już jego lokum, 
bo on się nie widzi, 
z racji zajmowanego 
stanowiska, w tym 
naszym salowym po-
spólstwie. Aroganc-
ki, nadęty, chamski 
i bezczelny a do tego 
niewielkiego wzro-
stu, żeby nie powie-
dzieć – mały! I to pod 
każdym względem. 
Od razu zrugał salo-
wą za twardą podusz-
kę, wygnieciony ma-
terac, nieświeżą koł-
drę i brak dobrej wo-
dy mineralnej przy je-

go łóżku. Poza tym wi-
działby przy sobie młodszą obsługę. Za-
tkało nas, ale postanowiliśmy się nie od-
zywać. Nowa władza, to i konsekwencje 
nie do przewidzenia. Ale i tak patrzył na 
nas z pogardą i jakby z lekką nienawi-
ścią. Może chciał, żebyśmy się w pięciu 
wynieśli z łóżkami na korytarz?! Boże, 
a kiedyś mówiło się i pisało, że małe jest 
piękne. Teraz ani się mówi, ani pisze, bo 
teraz się wie! Od razu zrymował mi się 
do tej sytuacji taki komentarz: 

To co małe, to nie zawsze cud dla oczu, 
Dowód na to nieustannie daje życie, 
Bo co małe, to czasami gnom, 

lub pokurcz, 

kolejne kolejki znikają błyskawicznie – 
zamawiasz i masz! A dodatkowo zawsze 
– NA ZDROWIE! Więc nie trzeba nicze-
go wymyślać, tylko się wzorować! 

4 listopada

A w telewizji kolejny raz Minister 
Zdrowia. Po co?! Przecież MINI się zga-
dza, STER od dawna w innych ręcach 
a o ZDROWIU co ma mówić? Przecież 
on tylko RADZI, a jak nie poradzi to się 
będzie WIŁ, a raczej WIŁŁ. Nawet wia-
domo przed kim. Więc po co marnować 
ten telewizyjny czas. Może jakąś kome-
dię można by było puścić. Na to samo 
by wyszło, a weselej na pewno by było. 
I psychicznie znacznie zdrowiej. 

13 listopada

Nie mogę oglądać tej tele-
wizji. Znowu wchodzi na-
stępna ustawa, tym razem 
o oględnie mówiąc 
SYGNALISTACH. 
I już wiadomo, że 
sygnałów będzie 
dużo, a sygnali-
stów jeszcze wię-
cej. Bo to jest po-
dobno znakomity 
pomysł na rozwią-
zanie polskich, 
codziennych, 
międzyludz-
kich zawiści, nie-
nawiści, podejrz-
liwości i wpisa-
nych w polską men-
talność chęci dowa-
lenia każdemu, komu 
tylko można. Wreszcie 
donosicielstwo po minio-
nych latach doczekało się wreszcie sze-
rokiego i prawnie chronionego przywile-
ju. Tylko pogratulować twórcom ustawy. 
I jak najszybciej powinien równolegle ofi-
cjalnie powstać – KOMITET ANTYPOL-
SKIEJ PUBLICZNIE UPRAWOMOC-
NIONEJ ŚWIADOMOŚCI – w skrócie 
KAPUŚ! Ale co z hejnałem z Wieży Ma-
riackiej. Przecież tam też sygnalista. Do 
tego codziennie trąbi! Może teraz już bę-
dzie wreszcie wiadomo na kogo! … 

20 listopada

Sejm nie zajął się sprawą zmiany czasu. 
To może niech się zajmie sprawą zmiany  

reklam
a
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Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

•	 adresu do korespondencji

Składki członkowskie w 2018 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane – na 
bieżąco. 

Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzy-

skać można telefonicznie: w kasie LIL – 81 536 
04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 
342 82 07, Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Za-
mościu – 84 638 46 58. Zainteresowani prosze-
ni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej 
połowie miesiąca.

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycz-
nia 2015 r. zmieniła się wysokość składki człon-
kowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązu-
jącej lekarza lub lekarza dentystę, członka okrę-
gowej izby lekarskiej na 60	zł	miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograni-
czone prawo wykonywania zawodu opłaca 
składkę w wysokości 10	zł	miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 
75 lat lub został skreślony z rejestru członków 
okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulu-
jących zaopatrzenie emerytalne służb mundu-
rowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tyl-
ko na okres nieosiągania powyżej opisanych 
przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 
kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do 

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiąz-
ku opłacania składki.

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość 
składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie le-
karskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skut-
kują od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym ORL podjęła sto-
sowną uchwałę.

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

Składki	należy	opłacać	przelewem	na	in-
dywidualne	konto	bankowe	lub	w	kasie	LIL.

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

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

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

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne wa-
runki wynagrodzenia, forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 203 088 lub 501 063 
325. 

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycy-
ny rodzinnej, internistę, pediatrę lub w trakcie 
specjalizacji). Korzystne  wynagrodzenie, do-
wolna forma zatrudnienia, nowoczesna przy-
chodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

• 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. 

• Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o. o. za-
trudni lekarzy chętnych do pełnienia dyżurów 
w Oddziale Pediatrii. Warunki zatrudnienia do 
uzgodnienia. Tel. 84 677 50 21. 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik 
zatrudni: lekarzy na dyżury medyczne w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy spe-
cjalistów w zakresie: pediatrii, kardiologii, ra-
diologii i diagnostyki obrazowej, anestezjolo-
gii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych 
w pozostałych oddziałach SPZOZ. Warunki pra-
cy do uzgodnienia z dyrektorem SPZOZ w Kra-
śniku, ul. Chopina 13, tel. (81) 825 13 66.

• NZOZ Puls-Med w Lublinie zatrudni do pra-
cy w POZ lekarza przyjmującego dzieci i do-
rosłych. Kontakt, tel. 603 663 034 lub 606 
203 502.

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie za-
trudni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
lekarza medycyny ze specjalizacją w dziedzi-
nie pediatrii w godzinach dyżurowych. Oso-
by zainteresowane prosimy o przysyłanie CV 
pod adresem: USD, ul. prof. Antoniego Gębali 
6, 20-093 Lublin, Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 
2008, lub kadry@dsk.lublin.pl

• Sanatorium – Hotel Bursztyn Medical SPA & 
Wellness w miejscowości Dąbki i Bobolin po-
szukuje do współpracy lekarza – specjalistę 
balneologii. Oferujemy pracę na bardzo do-
brych warunkach (kontrakt, ¾ etatu, wyżywie-
nie w obiekcie, samodzielne mieszkanie). Apli-
kacje prosimy kierować pocztą elektroniczną 
na adres: przemyslaw.slepko@bursztynspa.pl. 
Tel. 502 659 950.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego 
na pełny etat, na atrakcyjnych warunkach. Za-
trudnienie na umowę o pracę lub kontrakt, do 
uzgodnienia. Tel. 691 089 234. 

• Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we 
Włocławku zatrudni do pracy w Poradni Dzie-
cięcej w jednej ze swoich przychodni przy ul. 
Mickiewicza 3 lekarza specjalistę pediatrę lub 
medycyny rodzinnej (lub w trakcie specjaliza-
cji), sekretariat@mzoz.pl

• Lekarza pediatrę zatrudnię (może być w trakcie 
specjalizacji), praca dodatkowa, miejsce pracy 
NZOZ PLR Uśmiech w Niemcach. Tel.: 535 529 
072, lub adres email: usmiech33@gmail.com

• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni le-
karzy specjalistów w następujących dziedzi-
nach medycyny: ginekologii i położnictwa, 
chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensyw-
nej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny 
ratunkowej, lekarz systemu – praca w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym. Tel. 82 543 15 22, 
sekretariat@spzozkrasnystaw.pl 

• Radiolog pilnie poszukiwany. Centrum Me-
dyczne Chodźki w Lublinie nawiąże współ-
pracę ze specjalistami z zakresu radiologii, ul. 
Chodźki 17 lok 5, www.cmchodzki.pl, Tel. 604 
710 463. 

• Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim 
zatrudni lekarzy do pracy w oddziałach: cho-
rób wewnętrznych, chirurgii ogólnej w charak-
terze koordynatora i starszego asystenta od-
działu lub chcącego specjalizować się w ww. 
dziedzinach. Warunki pracy i płacy do uzgod-
nienia z dyrekcją zoz. Tel. 89 767 25 61, dyrek-
cja@zozlw.pl

• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzi-
bą w Opolu Lubelskim  zatrudni lekarzy syste-
mu ratownictwa medycznego w specjalistycz-
nym zespole wyjazdowym. Forma pracy i pła-
cy do uzgodnienia. Tel. 533 326 122. 

• Centrum Medyczne „Juranda” Janowski i Leka-
rze w Lublinie, ul. Juranda 9, zatrudni specjali-
stę dermatologa. Tel. 600 446 541.

• Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią-
że współpracę ze specjalistami z zakresu radio-
logii, dermatologii oraz kardiologii, ul. Chodźki 
17 lok 5, www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

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

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stoma-
tologa. Oferujemy korzystne warunki pła-
cowe 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 Podla-
skim zatrudni lekarza stomatologa. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Praca w Lublinie dla lekarza dentysty w Pry-
watnej Przychodni Stomatologicznej. Tel.: 503 
112 093.

• Nawiążę współpracę  z lekarzem stomatolo-
giem/dentystą w gabinecie na terenie Lublina, 
praca w ramach kontraktu NFZ i komercyjnie. 
Zgłoszenia proszę przesyłać: stomatologialu-
blin@yahoo.com

• Stomatolog do prywatnego gabinetu stoma-
tologicznego w Parczewie. Wymagana własna 
działalność oraz minimum 1 rok doświadcze-
nia. Kontakt: +48 696 034 570.

• Lekarza stomatologa zatrudnię  na umowę 
o pracę na staż lub po stażu podyplomo-
wym  w nowocześnie wyposażonym gabine-
cie stomatologicznym w Tomaszowie Lubel-
skim Tel. 607 566 615.

• Zatrudnię lekarza dentystę na bardzo dobrych 
warunkach w nowoczesnym gabinecie z asy-
stentką. Tarnogród, tel. 502 924 444.

• Luxmed – Uzdrowisko Nałęczów nawiążę 
współpracę z lekarzem dentystą 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

• Prywatny gabinet stomatologiczny Radens 
w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa z kil-
kuletnim stażem w zakresie stomatologii za-
chowawczej. Oczekuję wysokiej jakości wy-
konywanej pracy i zamiłowania do stomatolo-
gii. Nowoczesny, dobrze wyposażony gabinet, 
zgrany zespół, wyszkolona asysta (praca na 4 
ręce), atrakcyjne warunki zatrudnienia. Godzi-
ny pracy do ustalenia. Tel. 501 561 691, e-mail: 
radej_a@gazeta.pl

• Zatrudnimy w gabinecie stomatologicznym 
w Lublinie asystentkę stomatologiczną. Po-
szukujemy osoby z kierunkowym wykształce-
niem i minimum 5-letnim doświadczeniem. Mi-
le widziana umiejętność pracy „na cztery ręce” 
i asysty w pracy z mikroskopem. Od kandydat-
ki oczekujemy komunikatywności, zdolności 
organizacyjnych i chęci rozwoju zawodowe-
go. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umo-
wę o pracę. Zainteresowane kandydatki pro-
simy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny. 
Tel. 508 421 803, zdrowezeby@upcpoczta.pl

• Zapraszamy lekarzy dentystów do współpra-
cy w gabinecie w Lublinie. Prosimy o kontakt 
lekarzy z doświadczeniem. Proponujemy ela-
styczne warunki współpracy. Zainteresowa-
nych kandydatów prosimy o kontakt telefo-
niczny lub elektroniczny: zdrowezeby@upc-
poczta.pl, tel. 508 421 803 

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dentica 
w Biłgoraju zaprasza do współpracy lekarzy 
stomatologów. Warunki pracy do uzgodnie-
nia. Tel. 692 476 356 po 19.00.

• Zatrudnię lekarzy dentystów w gabinecie w Pu-
ławach zajmujących się: stomatologią ogólną, 
chirurgią stomatologiczną (również implanty) 
oraz ortodoncją. Prywatny, dobrze wyposażo-
ny gabinet w centrum miasta. Nowy, wysokiej 
jakości sprzęt, praca z asystą, www.awodent.
pulawy.pl Tel. 606 268 429.

• Lekarza stomatologa zatrudnię. Lublin. 697 
979 182 – w ośrodkowym gabinecie stomato-
logicznym w  miejscowości Goraj – ok. 50 km 
od Lublina. Praca w ramach kontraktu z  NFZ 
(4-5 dni w tygodniu), możliwość prowadzenia 
praktyki prywatnej na bardzo atrakcyjnych wa-
runkach (na 100%). Gwarantowana duża licz-
ba pacjentów. Gabinet jest dobrze wyposa-
żony m.in. aparat rtg. Więcej szczegółów pod 
podanym poniżej numerem telefonu, tel. 500 
050 102.

• Zatrudnię asystentkę stomatologiczną oraz le-
karza stomatologa (endodontę, ortodontę, chi-
rurga, implantologa) w gabinecie prywatnym 
w Lublinie. Tel. 607 706 736.

• Zatrudnię asystentkę/higienistkę w ga-
binecie stomatologicznym w Lublinie. Tel.: 
512 234 727.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie 
w pobliżu Lublina. Tel.: 727 598 995.

• Multimed Zamość Sp. z o.o. zatrudni lekarza 
dentystę e-mail: biuro@multimedzamosc.pl 
Tel.: 509 633 961.

Drobne

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

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów 
przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych 

przysyłanych drogą e-mailową do 10 każdego 
miesiąca na adres: medicus@oil.lublin.pl 

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

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

• Kolposkop Optlion CSA nieużywany, tor wizyj-
ny, zdalne przesyłanie obrazów do kompute-
ra, monitor, sprzedam niedrogo. Tel. 601 366 
208.

• Oferujemy do wynajęcia lokal apteki (108,52 
mkw.) w budynku Praktyki Lekarskiej Konsy-
lium s.c. (duża przychodnia POZ w Biłgoraju). 
Tel. 606 953 845.

• Wynajmę budynek w centrum Lubartowa pod 
działalność medyczną, pod gabinety (stoma-
tologia, rehabilitacja... itp.). Tel.: 534 253 460, 
793 434 383.

• Pilnie sprzedam unit stomatologiczny „Den-
tana 2000”. W pełni sprawny. Cena 3000 zł. Tel. 
691 650 350.

• Wynajmę gabinet w Międzyrzecu Podlaskim  
lekarzowi, fizjoterapeucie lub masażyście. Za-
pewniam bardzo dobre warunki lokalowe. Tel.: 
502 217 855.

• Wynajmę lokal (65 mkw.) pod działalność me-
dyczną (lekarsko-stomatologiczną). 2 gabine-
ty z przygotowanymi przyłączami pod unity, 
sterylizacja, pomieszczenie gospodarcze, to-
aleta, recepcja z poczekalnią, pomieszczenie 
na kompresory i ssaki w podpiwniczeniu oraz 
garaż. Projekt zaakceptowany przez SANEPID. 
Lokalizacja: Lublin, Czechów, boczna ul. Kon-
certowej, nowe osiedle. Tel.: 501 232 314.

• Sprzedam całkowite wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego (unit, autoklaw, wszystkie 
narzędzia diagnostyczne i chirurgiczne, me-
ble), gotowy do pracy od zaraz, woj. lubelskie, 
tel. 502 502 717.

• Lublin, ul. Puławska. Sprzedam jednounitowy 
gabinet stomatologiczny o powierzchni ok. 30 
mkw. z pełnym wyposażeniem. Doskonała lo-
kalizacja, łatwy dojazd, parking, lokal nie wy-
maga remontu, do natychmiastowego użyt-
kowania. Cena 150 000 zł do uzgodnienia. Tel. 
503 143 634.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:  
81 536-04-65

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

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

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

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

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

Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

reklam
a

Uwaga! Zmiana 



OPEL ENERGOZAM
Lublin, Kalinówka 17a, tel. 81 744 00 00
Zamoœæ, ul. Starowiejska 4, tel. 84 530 70 50                                                    www.opel.energozam.pl

SOLO HOLDING SP. Z O.O.
26-001 Kielce (Masłów), Dąbrowa 346b
solo.subaru.pl salon@solo.subaru.pl 41 362 62 00

XV.SUBARU.PL

BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy


