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Sort lekarski jest jeden

Diagnoza wstępna
Spotkałem si z pogl dem, e osoby na
kierowniczych stanowiskach nie powinny
zajmować ich zbyt długo. Przesłank takiego pogl du była mo liwo ć korzystania
z liczniejszych korzystnych pomysłów dla
organizacji u wi kszej liczby osób kierowniczych w danym czasie. Wprawdzie przedstawiony pogl d nie ma u mnie zastosowania,
ale spowodował zastanawianie si , czy jest
słuszny i bezpieczny i jednocze nie sprawił,
e zacz łem analizować, czy wszystko, co
zostało przez nas zrobione w ci gu 4 lat, mo na było zrobić
w okresie o połow krótszym. Wynik tych moich rozliczeń
jawi si jako odmienny: albo połowa dokonań, albo cało ć
w 4-letniej kadencji. Musz stwierdzić, e zarówno członkowie Rady, jak i Prezydium podejmowali niejednokrotnie
bardzo trudne decyzje, poprzedzone cz sto dodatkowym nakładem pracy, analizami i merytorycznymi dyskusjami, których końcowym efektem były podejmowane uchwały – za
co serdecznie wszystkim dziękuję. Osobi cie odczuwałem
przyjemno ć z obecno ci i pracy ze wszystkimi oraz dawało
mi to wiele satysfakcji. Tym sposobem po wi cany czas wykorzystywany był merytorycznie, słu ył rozwi zaniu trudnych problemów i wydaje mi si , e bezpiecznie wprowadzali my nowe, korzystniejsze rozwi zania w ró nych dziedzinach funkcjonowania naszej Izby i realizacji jej zadań.
W pocz tkowym okresie naprawiali my nieprawidłowo ci,
których nie udało si zlikwidować w poprzedniej kadencji.
Tak si dzieje, e post p odbywa si przez naprawianie ju
istniej cej działalno ci oraz przez budow nowej. Dzisiaj
chyba ka dy przyzna, e niektóre komisje (z racji swojego charakteru, wynikaj cego wył cznie z realizacji ustawowych celów) nie maj wi kszej mo liwo ci rozwijania swojej działalno ci, ale inne (jak Komisja Kształcenia, Kultury,
Socjalna czy Sportu) dokonały du ego post pu w porównaniu z pocz tkiem kadencji. W kontek cie przytoczonego na
pocz tku pogl du, wybór prezesa izby okr gowej zawiera
te niebezpieczeństwo postawienia na osob , której działalno ć mo e okazać si destrukcyjna i im krótszy byłby okres
kadencji, tym trudniej wyłowić u wielu osób przesłanki za
tym przemawiaj ce. Działalno ć, nie tylko organów Izby,
dawała mi wiele satysfakcji. Odnowili my i poprawili my
otoczenie budynku i funkcjonowanie wielu pomieszczeń naszej siedziby oraz przeprowadzili my remont nowej siedziby delegatury w Białej Podlaskiej. Obecnie prowadzone s
tak e prace remontowe w delegaturze w Chełmie. Jest te
działalno ć Izby, która jest niewidoczna dla szerszego grona, a jest ona wa na, a nawet bardzo wa na. Współpracujemy z kilkoma kancelariami prawnymi, które prowadz sprawy lekarzy przed s dami powszechnymi, a ﬁnansowane s
w cało ci przez Izb . Poza tym, w ramach wpłaconych składek członkowskich lekarze bardzo cz sto korzystaj z porad prawnych, udzielanych przez radców prawnych naszej
Izby. Dodatkowo zatrudnili my prawnika w strukturze S du
Lekarskiego, co niew tpliwie podniosło jako ć pracy w tym
s dzie. Dzi kuj wszystkim pracownikom Izby, którzy mnie
wspomagali w trudnych dla samorz du lekarskiego chwilach, którzy dzielnie podejmowali nowe, niełatwe zadania
wyznaczane przez ustawodawc i realizowali je z pełnym
zaanga owaniem i profesjonalizmem. Nowo wybranym delegatom ycz wła ciwych decyzji wyborczych, a w dalszej
perspektywie zadowolenia, a tym samym satysfakcji z dokonanych wyborów.
Janusz Spustek
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z Leszkiem Bukiem,
wiceprezesem ORL w Lublinie,
rozmawia Marek Stankiewicz
• Panie Doktorze, od ośmiu lat szefuje Pan Komisji Socjalno-Bytowej Lubelskiej Izby Lekarskiej, z której funduszy skorzystały już setki lekarzy. Dlaczego się Pan tym nigdy publicznie nie pochwalił?
– Bo zdecydowałem si na prac w samorz dzie lekarskim,
a nie szukanie poklasku u innych. Wła ciwie jest to „smutna” komisja, dlatego e pomagamy tym lekarzom, którzy godnie i oﬁarnie słu yli ludziom przez całe swoje zawodowe ycie, a teraz yj na kraw dzi ubóstwa.
• A 1 000 złotych dla dziecka urodzonego w rodzinie lekarskiej po 10 stycznia 2018 r. to podobno Pana pomysł i wniosek,
który dzięki decyzji ORL stał się ciałem. Ale dlaczego tak późno? Izby w Krakowie, Szczecinie, Łodzi czy Poznaniu już od pięciu lat wypłacają to świadczenie?
– Nie da si jednocze nie zrobić wszystkiego. Wprowadzilimy fundusz pomocowy, ale nie wiedzieli my, jakie b d koszty
jego funkcjonowania. Po jego uruchomieniu mo na było przyst pić do kolejnych działań: kart MultiSport, szkoleń, zwrotu cz ci
kosztów za udział w konferencjach naukowych, zwrotu składek
na obowi zkowe ubezpieczenie. To były niemałe koszty. Trzeba było uwa nie przyjrzeć si , jak wpłyn na bud et. St d nasza
ostro no ć i sekwencyjno ć post powania. Teraz przyszedł czas
na „becikowe”. Rozwa amy ustanowienie nagród dla lekarzy najlepiej zdaj cych egzaminy specjalizacyjne. Powoli kiełkuje w nas
idea pomocy dla ucz cych si dzieci naszych Kole anek i Kolegów, którzy odeszli na wieczny dy ur. Ale najwa niejsze, aby
odbywało si to w ramach posiadanego bud etu.
• Pańskie pokolenie lekarzy i lekarzy dentystów na Lubelszczyźnie pamięta Pana jako sprawnego lidera w ruchu studenckim. Wielu z nich powiada, że Buk zna w Lublinie wszystkich,
a wszyscy Buka. Jak Pan wspomina tamte czasy?
– Troch pan przesadził. Rzeczywi cie, w czasach studenckich otaczało mnie spore grono kolegów i znajomych, zarówno z naszej, jak równie innych uczelni. Od zawsze lubiłem być
z lud mi i w ród nich, robić co wi cej. Dlatego podczas studiów działałem w organizacji studenckiej, zakładałem spółdzielni mieszkaniow i wspólnie z nie yj cym ju prof. Romanem
Miturskim, podwaliny samorz du studenckiego naszej uczelni.
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Wspaniałe czasy, wspaniali ludzie. Wiele przyja ni przetrwało
przez tych czterdzie ci lat.

pomy lałem, e oprócz palpacyjnej oceny jamy brzusznej, mog równie zajrzeć do jej wn trza bez skalpela.

• Medycyna to Pana pasja, czy zawód jak każdy inny?
– Powiem mo e troch przewrotnie. Gdyby to był tylko zawód, to zaraz po godzinie pi tnastej zamykałbym szafk szpitaln

• Izba czy OZZL stanie na czele protestu rezydentów?
– Na czele protestu stoj rezydenci zrzeszeni w OZZL, bo
tylko w ten sposób mog prowadzić legalnie protest. Oni wyst puj w imieniu nas wszystkich. Przypominam, e
ich postulaty nie ró ni si od naszych z 2007 roku,
wcze niejszych i pó niejszych.
• „Ci lekarze, którzy odmawiają pracy na dyżurach, robią to z rozmysłem, aby skomplikować pracę szpitali, sparaliżować je” – przekonywał jeszcze
niedawno Konstanty Radziwiłł. Czy, zdaniem Pana,
naprawdę istnieje zły i dobry sort lekarzy?
– Sort lekarski jest jeden. Ale istnieje za to lepszy i gorszy sort ministrów zdrowia. I tutaj ostatnio
jako mamy pecha.

i szedłbym sobie spokojnie na spacer. Nie marnowałbym weekendów na dokształcanie, nie przygotowywałbym materiałów na
zjazdy i nie prowadził szkoleń.
• Czemu Pan wybrał właśnie radiologię jako sposób na zawodowe spełnienie?
– Mo e troch przypadkiem, ale nie narzekam. Na studiach
udzielałem si w kółku chirurgicznym. My lałem te o pediatrii, ale nie do pokonania był dla mnie widok ci ko chorego
dziecka. W końcu gdzie przeczytałem o CT, MRI i USG, wi c

• Jak izba lekarska, w nowym horyzoncie czasowym, może sprzyjać ustawicznemu kształceniu
i rozwojowi zawodowemu lekarzy?
– Izba ju od dawna to robi, organizuj c cykle
szkoleń z umiej tno ci mi kkich. Tematy szkoleń wybiera si zgodnie z zapotrzebowaniem lekarzy, wypełniaj cych ankiety po odbytych kursach. Rozpoczynamy równie realizacj szkoleń ogłaszanych
przez CMKP.
• Czy samorządność lekarska przetrwa polityczne burze?
A jeśli nie, to co…?
– Ci gle wierz , e tak. Bo je li nie, to b dzie na nas czekać urz dniczka w okienku wydziału zdrowia. A to jest raczej
marna perspektywa, czego do wiadczyło w przeszło ci starsze
pokolenie lekarzy, w tym ja osobi cie. A czego lekarskiej młodzie y nie ycz .

Komunikat Komisji
Wykonywania Zawodu
W związku z planowaną wymianą dokumentu Prawo wykonywania zawodu zwracam się do lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej, aby przygotowali się na zaproszenie do siedziby LIL przy
ul. Chmielnej.
Celem wizyty będzie aktualizacja danych zarówno osobowych,
jak i zawodowych. Nowy dokument będzie kartą, na której Wytwórnia Papierów Wartościowych wydrukuje aktualne dane lekarza. Aby posługiwać się nowym dokumentem niezbędne będzie
posiadanie tzw. podpisu elektronicznego.
Maria Dura
przewodnicząca Komisji Wykonywania Zawodu

Terminy kursów medycznych organizowanych przez

Lubelską Izbę Lekarską
• 9.03.2018 r. – Work life balance – jak żyć i się cieszyć.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy

Zjazd

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
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Zawalczmy o chorych z RZS

Szpitale dostają pieniądze

Nowe szaty szpitali
Szpital dzieci cy w Lublinie szykuje
si do wielkiego remontu – w styczniu
br. otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wszystko dzi ki podpisaniu umowy pomi dzy
Urz dem Marszałkowskim a Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie na doﬁnansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Projekt: „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki
kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic
w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w USD w Lublinie” ma na celu
popraw efektywno ci działalno ci szpitala poprzez niezb dne prace remonto-

wo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tak e wyposa enie w nowoczesny sprz t medyczny.
Rozwój nowoczesnej infrastruktury
b dzie polegał na przebudowie, doposaeniu w nowoczesny sprz t i aparatur
medyczn szpitala, a podstaw remontu b dzie gruntowna przebudowa pomieszczeń szpitala, której zostan poddane wszystkie oddziały łó kowe a ponadto poliklinika, pracownia endoskopowa, pracownia cytogenetyczna i apteka
szpitalna. Zakres inwestycji, oprócz robót budowlanych, zostanie uzupełniony o zakup sprz tu i wyposa enia. Nowy sprz t otrzyma Pracownia Diagnostyki Genetycznej. B dzie to: sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego, aparat do RQPCR, mikroskop
fluorescencyjny, system dokumentacji eli UV z transiluminatorem BLUE/
GREEN i drukark do zdj ć eli, system
4

do kontroli i pomiaru parametrów ﬁzycznych w urz dzeniach diagnostycznych,
termocykler, stacja pipetuj ca, zestaw pipet, komora laminarna, zamra arki. Jego warto ć szacowana to ponad 1 mln
300 tys. zł. Sprz t b dzie kupowany
systematycznie, po przystosowaniu infrastruktury. Inwestycja b dzie realizowana etapami, a cało ciowe zakończenie realizacji inwestycji planowane jest
na koniec IV kwartału 2020 r.
Szpital, który dysponuje 411 łó kami
i rocznie hospitalizuje 30 tysi cy dzieci,
b dzie cały czas funkcjonował podczas
prowadzonej inwestycji. Pełne udost pnienie infrastruktury dla pacjentów nast pi po zakończeniu realizacji projektu, tj.
pod koniec 2020 r./pocz tek 2021 r.

Są pieniądze
– będzie nowy sprzęt
Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
znalazł si w ród czterech szpitali w Polsce, z którymi w styczniu br. Ministerstwo
Zdrowia podpisało umowy dotycz ce doﬁnansowania. Lubelski szpital otrzyma
wsparcie ﬁnansowe w wysoko ci ponad
21,5 mln zł na realizacj projektu „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób
układu oddechowego, kostno-stawowomięśniowego oraz w zakresie ginekologii,
położnictwa i neonatologii w SPSK nr 1
w Lublinie”. W ramach tej umowy szpital
zakupi sprz t medyczny za ponad 25 mln
zł, z czego 15 proc. pokryjemy ze rodków własnych. W ostatnim kwartale 2017
roku SPSK 1 otrzymał te doﬁnansowanie w dwóch innych konkursach, ł cznie
na kwot równie około 25 mln zł – dotyczyły one zakupu sprz tu medycznego
MEDICUS 3/2018

w zakresie chorób onkologicznych oraz
układu kr enia.

Dwa miliony na oddział
ratunkowy
W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Łęcznej zostanie
zmodernizowany i wyposa ony w nowy
sprz t medyczny. Wymienione zostanie
o wietlenie i zakupiony system informatyczny. To oznacza szybsz diagnostyk ,
lepsz jako ć usług i wi kszy komfort pacjentów. Wszystko to w ramach projektu
o warto ci ponad 2 mln zł, z czego doﬁnansowanie to ponad 1 mln 700 tys. zł.
Pieni dze pochodz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014- 2020, a koordynatorem projektu
jest Ministerstwo Zdrowia. Temu tematowi po wi cona była konferencja prasowa
zorganizowana w szpitalu w Ł cznej 19
stycznia 2018 r.
– Dzi ki tym pieni dzom wymienimy cały sprz t na oddziale ratunkowym,
który działa od pocz tku powstania szpitala – w przyszłym roku minie dziesi ć
lat – mówił dyrektor szpitala w Ł cznej Krzysztof Bojarski. – Zakupimy te
kilka dodatkowych urz dzeń – dodał.
Na li cie znalazły si m.in. pompy infuzyjne, deﬁbrylatory, łó ka z wybudowan
wag , kardiomonitory, aparat usg z zestawem sond, czy aparat rtg z ramieniem C.
– Pod koniec stycznia rozpoczniemy post powania przetargowe i je li nie b dzie
komplikacji, to w połowie roku sprz t powinien traﬁć na oddział ratunkowy – informował Bojarski. – Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 pa dziernika 2018 r.
Potrzeba modernizacji i zakupu nowych urz dzeń i systemu informatycznego wynika nie tylko z konieczno ci odnowienia bazy medycznej, ale tak e ze statystyk. Oddział obsługuje nie tylko pacjentów z powiatu ł czyńskiego. Bliskie
s siedztwo pojezierza sprawia, e liczba
pacjentów, szczególnie w okresie letnim,
wzrasta z roku na rok. W 2015 r. na SOR
w Ł cznej traﬁło 13 030 osób, w 2016 –
15 642, a w 2017 było to 15 920 osób.
Nie jest to pierwszy projekt realizowany przez SP ZOZ w Ł cznej. W latach 2013-2014 szpital zrealizował projekt „Współpraca transgraniczna na rzecz
zapobiegania i leczenia ci kich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim”. Warto ć tego projektu wynosiła
ponad 1 mln 334 tys. euro.
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z prof. Marią Majdan,
kierownikiem Katedry i Kliniki Reumatologii
i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SPSK nr 4 w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Została Pani Profesor opiekunem
merytorycznym pionierskiego projektu pt. „Proﬁlaktyka przede wszystkim –
wczesne wykrywanie reumatoidalnego
zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia?

– To projekt pilota owy, w którym
uczestniczy Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Ł cznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie – na ten cel szpital
otrzymał z funduszy europejskich blisko 2 mln zł.
Jest to pierwszy w historii ogólnopolski program polityki zdrowotnej, dedykowany reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS), a nasz projekt pilota owy jest
projektem pionierskim. Reumatoidalne
zapalenie stawów jest najcz stsz zapaln chorob reumatyczn w naszym kraju
a co najwa niejsze, jest to choroba ludzi
młodych, osób mi dzy 35 a 50 rokiem ycia. Niestety, jest wykrywana bardzo pó no – opó nienia w rozpoznawaniu RZS
w Polsce s najdłu sze w Europie. Dlatego te projekt ma na celu wczesne wykrycie choroby u osób w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zmniejszenie opó nień diagnostycznych, a tak e szybszy
powrót do aktywno ci zawodowej chorych na RZS. B dzie to mo liwe poprzez
testowanie i wdro enie do praktyki szybkiej cie ki diagnostyczno-terapeutycznej wykrywania i leczenia RZS, w oparciu o współprac z lekarzami rodzinnymi
z województw lubelskiego, wi tokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego

diagnostycznych: 2 w przychodni lekarza
rodzinnego i 2 u reumatologa w O rodku
Wczesnej Diagnostyki, z tym, e ostatnia
wizyta b dzie mo liwa, o ile lekarz reumatolog potwierdzi diagnoz na pierwszej wizycie w o rodku.

oraz utworzony przy SPSK nr 4 O rodek
Wczesnej Diagnostyki.

• Czy projekt może realizować każda placówka poz w województwie – tylko w Lublinie? Jakie trzeba spełniać
• Tylko w samym województwie lu- warunki?
belskim prawie 2500 pacjentów będzie
– Ogłosili my konkurs na wybór wspomogło skorzystać z tej ścieżki diagno- mnianych placówek, co wi e si ze złostycznej, ale do tego potrzebne jest coś
eniem oferty (na wzorach udost pniojeszcze?
nych przez szpital) przez zainteresowane
– Pacjentów b dzie troch wi cej – współprac przychodnie, ale w praktyce
w czterech województwach, realizuj - podpiszemy umow z ka dym ch tnym
cych projekt, planujemy obj cie bada- do współpracy podmiotem, który b dzie
niami przesiewowymi ł cznie 2360 osób. spełniał okre lone w przepisach warunAby program mógł ruszyć, potrzebuje- ki. Gor co do tego zach cam! W ramach
my współpracy z lekarzami podstawo- współpracy poz ze szpitalem, w my l trewej opieki zdrowotnej, poniewa kluczoci ogłoszenia o otwartym naborze – plaw rol w tym przedsi wzi ciu odgry- cówce podstawowej opieki zdrowotnej
waj lekarze rodzinni, których zadaniem przysługuje wynagrodzenie z tytułu przejest prowadzenie badań przesiewowych prowadzenia indywidualnych konsultacji
w swoich przychodniach, w ród swoich (wizyt lekarskich), wypłacane przez szpipacjentów, w pierwszym etapie realiza- tal, którego wysoko ć okre liło Ministercji projektu. Dlatego te do współpracy stwo Zdrowia.
przy projekcie szpital zaprasza placówW projekcie zaplanowano te działaki podstawowej opieki zdrowotnej (poz) nia edukacyjne dla personelu medycznez czterech województw obj tych naszym go, które pozwol lekarzom na skuteczne
projektem.
korzystanie z narz dzi przesiewowych, by
móc wykryć chorob we wczesnym sta• Czyli przepustką do udziału w dia- dium. W tym celu przeszkolonych zognostyce jest wizyta u lekarza poz?
stanie 160 lekarzy i 140 piel gniarek,
– Głównym zało eniem projektu jest zatrudnionych w poz, z zakresu aspekpostawienie diagnozy oraz wł czenie sku- tów RZS i diagnostyki schorzenia. Dla
tecznego leczenia przez specjalist reu- lekarzy przewidziano tak e szkolenia ematologa w okresie do 6 tygodni od poja- learningowe. Wsparciem działań edukawienia si pacjenta, uskar aj cego si na cyjnych b d opracowane narz dzia indolegliwo ci reumatyczne
formatyczne takie jak plat(mog ce sugerować RZS),
forma współpracy, słu ca
Ogólnopolski Program
Profilaktyki Pierwotnej
w przychodni lekarza rosprawnej wymianie infori
Wczesnego
Wykrywania
dzinnego. W tym czasie
macji pomi dzy zespołem
Reumatoidalnego
pacjent jest diagnozowamedycyny rodzinnej a speZapalenia
Stawów
ny przez swojego lekacjalistami z zakresu RZS.
realizuje obok
rza, z wykorzystaniem baB dzie to portal uwzgl dlubelskiego szpitala
dania ﬁzykalnego stawów
niaj cy mo liwo ć konjeszcze 9 podmiotów
(testy uciskowe), kwestiosultacji i dyskusji lekarzy
leczniczych z terenu
nariuszy przesiewowych,
uczestnicz cych w projekPolski. Łącznie na ten cel
badań laboratoryjnych,
cie, harmonogram wizyt paMinisterstwo Zdrowia
przeznaczyło 17 mln zł.
a w momencie zaistnienia
cjentów wraz z informacjapodejrzenia RZS jest przemi zwrotnymi o wynikach
kierowywany do specjalisty reumatologa ich badań, zalecenia dotycz ce dalszego
w O rodku Wczesnej Diagnostyki w Lu- post powania etc.
blinie. Wizyta u specjalisty powinna si
Ponadto odb d si działania informaodbyć w terminie do dwóch tygodni od cyjno-edukacyjne dla pacjentów ze schowystawienia skierowania przez lekarza rzeniami reumatycznymi w postaci sporodzinnego. Na tym etapie diagnostyki tkań grupowych nt. zdrowego trybu ypacjenta „przejmuje” reumatolog, który cia, samozarz dzania w chorobie, radzewykonuje dalsze badania, w tym labora- nia sobie ze stresem, poszerzone o wspartoryjne i obrazowe w celu potwierdzenia cie psychologiczne i doradcze. Informacje
lub wykluczenia schorzenia. W przeci - o projekcie oraz o konkursie dost pne s
gu 6 tygodni pacjent ma prawo do 4 wizyt na stronie www.spsk4.lublin.pl
MEDICUS 3/2018
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Szkolenia to autorskie pomysły
z Moniką Bojarską-Łoś,
przewodniczącą Komisji Kształcenia Lekarskiego,
sekretarzem ORL w Lubelskiej Izbie Lekarskiej,
rozmawia Anna Augustowska

• Co jeszcze czeka na lekarzy w tym
roku?
– Zbli a si koniec kadencji, wi c jest
to raczej czas podsumowań i nasze plany
obejmuj okres do końca marca. A podsumowuj c: w czasie minionej kadencji
zorganizowali my 87 kursów, m.in. z zakresu prawa medycznego, prowadzenia
dokumentacji medycznej, GIODO, zachowań asertywnych, zarz dzania czasem i priorytetami, rozmów z trudnym,
agresywnym pacjentem i jego rodzin ,
z wła ciwego zarz dzania stresem i emocjami, mediacji, inteligencji emocjonalnej. W ród naszych wykładowców naley wymienić jednego z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów Wojciecha Eichelbergera, Krzysztofa Kalut ,
6

aktora Jacka Rozenka czy mecenas Justyn Zajdel.
Obecnie przed nami kurs: „Sztuka
prezentacji”, gdzie przedstawione b d
zagadnienia przygotowania prezentacji,
dowiemy si równie , jak zachować si
przed audytorium, jak panować nad stresem i emocjami, jak wykorzystać swoje mocne strony. Warsztaty poprowadz
dwie osoby, z których jedn jest zawodowa aktorka. My l , e b dzie to ciekawe
do wiadczenie. Drugi kurs to „Work life
balance – jak yć i si cieszyć”. My l , e

spotkanie nie wymaga szczególnej rekomendacji, wiele osób w naszym rodowisku ma z tym problem, jeste my przeci eni prac , nadmiarem obowi zków, cz sto zestresowani. Spotkanie b dzie miało na celu przedstawienie, jak radzić sobie z presj otoczenia i zachować równowag mi dzy prac a yciem osobistym.
• A jakie kursy będą kontynuowane?
Czy część szkoleń będzie także odbywała
się w siedzibach delegatur LIL?
– To ju b dzie zale ało od komisji
przyszłej kadencji. Jest nadal zainteresowanie kursami z zakresu prawa medycznego, ratownictwa i tzw. umiej tno ci
mi kkich. Do tej pory stali my na stanowisku, e je li jest zainteresowanie w delegaturach, to równie tam nale y organizować szkolenia. My l , e ta koncepcja powinna być kontynuowana.
• Czy dobór tematów kursów to autorski projekt Komisji Kształcenia, czy wynik
MEDICUS 3/2018

• Często lekarze narzekają na
zbyt małą liczbę miejsc na poszczególnych kursach – czy można to
zmienić?
– Wszystkie szkolenia z zakresu
tzw. umiej tno ci mi kkich odbywaj si w małych 20-osobowych grupach, tylko takie grupy s kreatywne,
takie s wymogi tego typu szkoleń.
Je li jest zainteresowanie, to powtarzamy takie szkolenia. Do wszystkich zarejestrowanych na dany kurs
lekarzy wysyłamy przypomnienie
esemesem, niestety, nie wszyscy powiadamiaj nas o rezygnacji z kursu, co powoduje, e zawsze w ostatniej chwili znajduj si wolne miejsca, czasami niewykorzystane.
• I jeszcze na koniec pytanie o ﬁnansowanie udziału w zjazdach towarzystw
naukowych – jak to teraz wygląda?
– Dofinansowanie wprowadzili my
mniej wi cej od połowy kadencji. Pozytywnie rozpatrzyli my sto kilkadziesi t wniosków, cz ć musieli my odrzucić z powodu braku spełnienia kryteriów
refundacji. Chciałabym przypomnieć, e
doﬁnansowanie obejmuje tylko te wydarzenia edukacyjne, które s organizowane przez towarzystwa naukowe lub przy
ich współudziale. Krótko mówi c, na certyﬁkacie uczestnictwa musi być logo towarzystwa naukowego.
Na zakończenie naszej rozmowy, chciałabym serdecznie podzi kować członkom
komisji za wspólne działania na rzecz naszego rodowiska. Szczególne podzi kowania za entuzjazm, po wi cenie i zaanga owanie w prac składam na r ce Justyny Knieć i Moniki Macyry.

Obradom Okr gowej Rady Lekarskiej
w dniu 10 stycznia 2018 r. przewodniczył
prezes LIL Janusz Spustek.

Sprawozdanie z działalno ci delegatur
zło yli ich przewodnicz cy.
Delegatura Biała Podlaska – 4 stycznia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej
w Kozuli odbyło si spotkanie z 40 dziećmi specjalnej troski. Wychowankom wr czono paczki ze słodyczami i rodkami higienicznymi. 6 stycznia 2018 r. odbyło si
spotkanie opłatkowe 35 lekarzy seniorów
z terenu działalno ci delegatury.
Delegatura Chełm – przedstawiciele
delegatury uczestniczyli w spotkaniach
Rady Społecznej Miejskiego Publicznego ZOZ oraz Rady Społecznej SPWSZS
w Chełmie. 17 grudnia 2017 r. odbyło si
spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów
w Krasnymstawie, a 19 grudnia 2017 r.
na spotkaniu opłatkowym delegatury podsumowano jej działalno ć w 2017 r. oraz
opracowano propozycje preliminarza bud etowego na 2018 r.
Delegatura Zamość – zorganizowano
akcj szlachetna paczka dla Domu Dziecka w Biłgoraju, wychowankom przekazano m. in. interaktywne zabawki.
Delegatura Lublin – wyra ono zgod
na zapłat wpisowego dla lekarzy uczestnicz cych w lidze koszykówki – Lancet.
Zakupiono dary w ramach akcji „Pomó
dzieciom przetrwać zim ” oraz dla dzieci Domu Dziecka Sióstr Dominikanek
w Lublinie.
Sprawozdanie z działalno ci komisji problemowych ORL przedstawili ich
przewodnicz cy.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów –
14.12.2017 r. w spotkaniu opłatkowym
uczestniczyło około 50 lekarzy seniorów.
W dwa dni pó niej seniorzy byli na ﬁlmie „Cicha noc”.
Komisja Kultury – 5 stycznia 2018 r.
w Klubie Lekarza ponad 50 kole anek
i kolegów, wspólnie ze znan lekark
wokalistk Agnieszk Zar bsk piewało

polskie i mi dzynarodowe kol dy, przy
akompaniamencie naszych muzyków
lekarzy: Cezarego Jurko i Janusza J dreja.
Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniach 5-6 stycznia 2018 r. współorganizowała mistrzostwa Polski lekarzy
w szachach, które odbyły si w Kazimierzu Dolnym.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu – z list członków Lubelskiej Izby Lekarskiej skre lono 6 lekarzy z powodu
zgonu. W omawianym okresie podj to
8 uchwał Prezydium ORL
oraz 15 zarz dzeń prezesa ORL. Przewodnicz cy
Komisji Socjalno-Bytowej
Leszek Buk zgłosił projekt
uchwały w zakresie wprowadzenia nowego świadczenia socjalnego z tytułu urodzenia dziecka.
wiadczenie to przysługuje jednorazowo lekarzowi lub lekarzowi denty cie
w wysoko ci 1000 zł, na
wniosek zainteresowanego, zgłoszony w terminie

6 miesi cy od daty narodzenia dziecka.
Ww. uchwała została podj ta jednogłonie i weszła w ycie.
Komisja Kształcenia Medycznego –
w I kwartale 2018 r. odb d si trzy kursy szkoleniowe. Na bie co rozpatrywanie s : wnioski o doﬁnansowanie kursów
i szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe; wnioski o doﬁnansowanie pobytu w hotelu Pro Medico; wnioski o potwierdzenie spełnienia warunków
kształcenia podyplomowego.
(jj)

reklama

• Kursy, które można „zaliczyć” nie
wychodząc z domu – to chyba największy
hit przygotowany przez Komisję Kształcenia Lekarskiego?
– Zdecydowanie tak. Mo e zaczn od
pocz tku… Rzecz dotyczy obowi zkowych kursów z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego dla lekarzy,
którzy rozpocz li szkolenie specjalizacyjne po 1.10.2014 roku. Wielokrotnie koledzy zgłaszali problemy z dost pno ci do
tych kursów, organizowanych w ró nych
miastach. Kolejnym, nie mniej istotnym,
problemem s koszty, jakie ponosi uczestnik kursu – to kwestia dojazdu, mieszkania, bycia z dala od najbli szych. Wszystkie te czynniki spowodowały, e nasza
komisja wyst piła z wnioskiem do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o mo liwo ć prowadzenia szkoleń w formie e-learningu. Pomy lnie przeszli my weryﬁkacj i dzi ki współpracy
z Podkarpackim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego stali my si organizatorem tych kursów.
W tym roku b d dost pne 2 kursy
z zakresu zdrowia publicznego (w marcu i czerwcu) i prawa medycznego (w lutym i we wrze niu) – szczegóły na stronie KKM. Potencjalny uczestnik kursu
w pierwszej kolejno ci powinien zarejestrować si na wybrany kurs na stronie internetowej CMKP a nast pnie na stronie
Komisji Kształcenia LIL (istniej specjalne zakładki dla naszych lekarzy). Warunkiem uczestnictwa s oczywi cie opłacone składki członkowskie.

konsultacji z szeroko pojętym środowiskiem lekarskim?
– Tematy i rodzaje szkoleń to własna
koncepcja członków komisji, wyszli my
z zało enia, e istnieje du a ró norodno ć
szkoleń ci le zwi zanych z wykonywan specjalizacj , nie chcieli my wchodzić
w kompetencje towarzystw naukowych.
Wi kszo ć tematów szkoleń to projekty
autorskie, poszukiwanie ciekawych tematów i interesuj cych wykładowców, nawi zywanie kontaktów z potencjalnymi
wykładowcami, opieranie si na wiarygodnych rekomendacjach. Poza tym dokładnie analizujemy ankiety ewaluacyjne, które wypełniaj lekarze po ka dym
odbytym kursie – na podstawie tych informacji zorganizowali my kurs z zakresu BHP, czy ratownictwa medycznego dla
lekarzy dentystów. Wspomniane wczeniej kursy e-learningowe s równie efektem „głosu rodowiska”

Z obrad ORL – styczeń 2018 r.

Do wynajęcia nowe lokale pod usługi medyczne
o powierzchni od 75 do 400 mkw.
Lokale znajdują się na parterze budynku ATHENA
przy ulicy Nadbystrzyckiej/Wigilijnej 2A w Lublinie.
Zalety budynku:
 powierzchnia open space: możliwość
aranżacji przestrzeni wg potrzeb
najemcy;
 nowoczesna bryła z reprezentacyjną,
szklaną fasadą;
 wysoka gęstość zaludnienia terenu:
w promieniu 250 m wokół naszej
inwestycji znajduje się łącznie około
40 budynków wielorodzinnych;
 parking podziemny oraz naziemny;
 bliskość instytucji publicznych oraz
obiektów sportowych;
 bliskość miasteczka akademickiego
Politechniki Lubelskiej (ok. 500 m);
 lokalizacja w pierwszej linii
zabudowy ul. Nadbystrzyckiej, która
jest jedną z głównych ulic miasta – doskonała widoczność;
 przystanek autobusowy w odległości zaledwie 50 m.
 funkcjonujące już usługi medyczne w postaci rehabilitacji i medycyny pracy.
Korporacja Budownictwa i Nieruchomości „Graden” sp. z o.o.
ul. Dolna 3 Maja 3, 20-079 Lublin
tel. 608 205 939 e-mail: info@graden.lublin.pl
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Chodzi o aktywność
z prof. Mansurem Rahnama,
konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej i prezesem Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Został Pan wybrany na stanowisko prezesa Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.
– Wybór mojej osoby na to stanowisko dokonany został podczas obrad walnego zgromadzenia członków w dniu
22.01.2018 r. w Warszawie. Z naszego regionu, do pełnienia
funkcji sekretarza zarz du towarzystwa, wybrany został równie Michał Łobacz, pracuj cy na co dzień jako adiunkt Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie.
• Jakie są główne cele w działalności towarzystwa?
– Zgodnie ze statutem, podstawowym celem działalno ci towarzystwa jest: szerzenie i propagowanie zdobyczy nauki w ród chirurgów stomatologicznych i szcz kowo-twarzowych; podnoszenie

poziomu wykształcenia zawodowego, kształtowanie postaw
etycznych, wdra anie do pracy naukowej i na rzecz społecznoci zawodowej; integracja zawodowo-naukowa zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szcz kowo-twarzowej; współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia,
doskonaleniu kształcenia specjalistów, promowanie kontaktów
z organizacjami i o rodkami w kraju i za granic ; reprezentacja
wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i za granic interesów zawodowych członków towarzystwa.
• Które z nich uzna Pan za priorytetowe w działalności prezesa?
– Uwa am, e wszystkie z nich s priorytetowe w działalno ci towarzystwa, przy czym dla mnie, jako prezesa, podstawowym celem w krótkiej perspektywie jest podniesienie poziomu integracji zawodowo-naukowej osób zainteresowanych
rozwojem chirurgii stomatologicznej i szcz kowo-twarzowej.
Tego si jednak nie da dokonać w pojedynk , dlatego stawiam
na współprac zespołow . Ju w trakcie przygotowań do walnego zgromadzenia, zdecydowali my o podj ciu działań na
rzecz wi kszej aktywizacji rodowiska. W ka dy mo liwy sposób, drog mailow , poprzez media, ale tak e poprzez kontakty osobiste, propagowali my nasze statutowe cele, zach caj c jednocze nie do aktywno ci w okresie przedwyborczym.

Szkoda gadać
Korekta nazwy towarzystwa
ma na celu jej doprecyzowanie do funkcjonuj cych
w obiegu prawnym dziedzin
chirurgii stomatologicznej
i szcz kowo-twarzowej.
Potencjał naszego rodowiska jest ogromny. Tworz
go bowiem przede wszystkim
lekarze ju po specjalizacji,
a wi c osoby ze znacznymi
osi gni ciami, a naturalnym
naszym zapleczem, na które
bardzo liczymy, s równie
lekarze w trakcie specjalizacji. Maj oni mo liwo ć
uczestniczenia we wszystkich pracach towarzystwa,
zjazdach, kongresach naukowych, seminariach i szkoleniach, a to
wpływa korzystnie na poziom ich specjalistycznej wiedzy. W działalno ć towarzystwa zaanga owani s dwaj konsultanci krajowi
z dziedziny chirurgii stomatologicznej (w mojej osobie) i szcz kowo-twarzowej (Mariusz Szuta), którzy wchodz w skład Zarz du
Głównego towarzystwa.

Mamy wiele pomysłów
z prof. Ingrid Różyło-Kalinowską,
prezydent elekt Europejskiej Akademii Radiologii
Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
i wiceprezydent
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
rozmawia Jerzy Jakubowicz

wyst pieniu prof. Marzena Dominiak powiedziała, e zarz d b dzie d ył, aby PTS miało siln central oraz równie mocne oddziały, a ich praca powinna być w pełni koordynowana.

• W grudniu 2017 r. odbyło się w Krakowie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
– Na zebraniu tym na czteroletni kadencj 2018-2020 zostały wybrane władze towarzystwa. Prezydent PTS została
prof. Marzena Dominiak, chirurg stomatologiczny z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a 10 stycznia 2018 r. na
posiedzeniu we Wrocławiu ukonstytuował si Zarz d Główny. Wiceprezydentami zostali prof. Ingrid Ró yło-Kalinowska, prof. Tomasz Konopka i Wojciech Bednarz.
• Obecność Pani Profesor w zarządzie jest wielkim wyróżnieniem dla całego lubelskiego środowiska lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
– Te tak to odbieram, bo jestem lekarzem medycyny, radiologiem, a jednocze nie jedynym członkiem nowo wybranego zarz du PTS z naszego regionu. Funkcj sekretarza generalnego powierzono Annie Lelli, która jest zarazem zast pc
sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej a skarbnikiem generalnym PTS został prof. Tomasz Gedrange. W swoim pierwszym

Od lewej wiceprezydent PTS prof. Ingrid Różyło-Kalinowska,
prezydent PTS prof. Marzena Dominiak

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
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• Na styczniowym posiedzeniu zarządu zapadły też inne istotne uchwały.
– Na tym posiedzeniu utworzono tak e w ramach ZG PTS Akademi Wiedzy i Praktyki, składaj c si z trzech komitetów – Komitetu Nauki, Komitetu Edukacyjnego i Komitetu ds. Praktyki Zawodowej. Przewodnicz c tego ostatniego zostałam ja. Do zadań tego komitetu b dzie nale ała współpraca z izbami lekarskimi. Na wspólnym spotkaniu w styczniu br. podpisano porozumienie o współpracy pomi dzy NIL a PTS. Omawiali my te sprawy szkoleń i certyﬁkowania stosowania laserów w stomatologii
oraz tomografów sto kowych CBCT. Pierwszym wspólnym działaniem NIL i PTS jest ogólnopolska kampania
wspieraj ca obchody wiatowego Dnia Zdrowia Jamy
Ustnej 20 marca 2018 r. pt. „Polska mówi aaa”. Jej nazwa
to najprostsze nawi zanie do tegorocznego hasła wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – „Say Ahh. Think mouth, think health”, wymy lonego przez wiatow Federacj Dentystyczn FDI. W ramach kampanii jest kładziony
nacisk na podkre lenie znaczenia proﬁlaktyki zdrowia jamy ustnej, inspiracj lekarzy dentystów, higienistek, pedagogów, przedstawicieli władz samorz dowych oraz wielu
innych do podejmowania inicjatyw promuj cych konieczno ć dbania o z by oraz wspieranie małych i du ych projektów podejmowanych w naszym kraju w tym zakresie.
Przed nami wiele wyzwań, a o działaniach b dzie mo na
przeczytać nie tylko na nowej stronie internetowej towarzystwa, ale tak e w mediach społeczno ciowych, gdy
zarówno zarz d, jak i Oddział Lubelski PTS, s bardzo
aktywne na Facebooku.

– Mam głębokie przekonanie, że
do końca kadencji można kilka rzeczy
w systemie zdrowia poprawić i usprawnić. To sprawy ważne dla pacjenta, dla
którego ten system funkcjonuje – przekonywał minister zdrowia Łukasz Szumowski w styczniu Naczeln Rad Lekarsk . Wywa ony ton rozmowy, okr głe zdania i nienaganne maniery nowego ministra, zamiast
zarozumiałych połajanek i lekcewa enia s tylko rodkiem,
a nie celem samym w sobie. Pokusa, eby i ć na skróty
i nie pytać innych o zdanie, jest wielka. Przywi zanie do
własnego pomysłu, przekonanie o jego zbawiennym znaczeniu, to naturalna cecha autorów projektów ustaw i rozporz dzeń. Szkoda, e ani na chwil nowy minister si nie
zaj kn ł, e ju 5 stycznia stary wiceminister zdrowia Marek Posobkiewicz w odruchu na masowe wypowiadanie
przez lekarzy klauzuli opt-out, przygotował projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i dentysty.

Tunel bez światełka
Krótko mówi c, chodzi o umo liwienie lekarzom spoza
Unii odbywanie sta u podyplomowego na zasadach obowi zuj cych obywateli polskich. Czy by wi c Ukraińcy
i Białorusini, Arabowie od Maroka po Pakistan, bez konieczno ci nostryﬁkacji dyplomów i wykazania si biegło ci w j zyku polskim, byli obsadzani na dy urach zamiast krn brnych polskich lekarzy? Tymczasem, niejako
w nagrod , nasza rodzima młodzie lekarska b dzie mogła ubiegać si o wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całego kraju. Ju widz t rado ć na licach młodych
adeptów medycyny z Lubartowa czy Biłgoraja ze zdobycia swej upragnionej rezydentury we Wrocławiu czy
Gdańsku. Je li to jest „ wiatełkiem w tunelu”, o którym
wszem i wobec tr bi minister zdrowia i jego otoczenie,
to zastanawiam si , jak długi jest ten tunel.
Ale wiceminister Posobkiewicz kroczy jeszcze mielej. Chce wprowadzenia ﬁnansowej umowy lojalno ciowej dla specjalizuj cych si lekarzy. Czyli dobrowolnego zobowi zania si lekarza do odpracowania w Polsce,
po uzyskaniu tytułu specjalisty, co najmniej tego samego
okresu, kiedy otrzymywał dodatkowe wsparcie ﬁnansowe, wynikaj ce z umowy. Czyli swoistego bata na lekarzy, ukr conego na nich w zwi zku z zapowiadan migracj do zachodniej Europy. Takie rozwi zanie byłoby wielce w tpliwe w wietle konstytucji, która gwarantuje darmowy system kształcenia w Polsce. Jako ywo,
przypomina mi to lata siedemdziesi te ubiegłego stulecia, kiedy do uzyskania paszportu na wyjazd za elazn
kurtyn wymagano od lekarza podpisania weksla o warto ci kosztów studiów.
Przekonanie ludzi do tego, aby robili dokładnie to,
czego chce władza, jest o wiele prostsze ni to si mo e
komukolwiek wydawać. Manipulowanie lud mi, równie lekarzami, było, jest i b dzie a po kres cywilizacji.
Najwa niejsze, by młodzie lekarska nakłaniana do kapitulacji i rezygnacji ze swych praw i osobistego interesu, nie uwierzyła rz dowym PR-owcom, e beneﬁcjentem ich po wi cenia b dzie zawsze pacjent. Reszta tkwi
w pokładach ich wyobra ni, talentu, entuzjazmu i młodzieńczego sprytu.
Marek Stankiewicz
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Komisja Kształcenia Medycznego w Lublinie

Lekarz z pasją

Zaprezentuj się dobrze!
„Głaszcz, klaszcz, ale nie niszcz”; „Na cacy tacy cytaty z Tacyta i trzy cytrzystki”, czy „Jam jest pocztmistrz z Tczewa” –
z takimi i wieloma jeszcze trudniejszymi łamańcami j zykowymi zmagali si uczestnicy kursu zorganizowanego przez Komisj Kształcenia Medycznego ORL, który odbył si 17 lutego w siedzibie LIL.

Kurs po wi cony był sztuce prezentacji i wyst pień publicznych, poprowadzili go, z werw i profesjonalizmem, aktorka
Monika Szalaty i Jacek Korzeniowski z warszawskiej ﬁrmy doradczo-szkoleniowej Business Way.
Jak podkre lali, ka dy z nas stale prezentuje swoje emocje,
wiedz , do wiadczenie, opinie, itd. A zatem, umiej tno ć prezentacji i prowadzenia spotkań, to nie
tylko jedna z kilkunastu kompetencji, to cz sto warunek powodzenia.
– Takie umiej tno ci s szczególnie potrzebne w relacji lekarz – pacjent, przecie od tego, jak
lekarz przeka e pacjentowi wiedz na temat jego
choroby i jej leczenia, zale y, czy pacjent wyzdrowieje, czy podejmie kuracj i zastosuje si do zaleceń – mówił Jacek Korzeniowski, który karier zawodow rozpoczynał jako lekarz, pracuj c
przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni, a tak e twórca i kierownik Szkoły Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego.
O tym, e umiej tno ć prowadzenia rozmów
z pacjentami a tak e szerszych spotkań, prezentacji czy wykładów i szkoleń dla np. studentów czy

sta ystów, jest konieczno ci , nie trzeba było nikogo przekonywać. Pozostało tylko poznać metodologi .
Podczas warsztatu przedstawiono wi c wskazówki, jak przygotować prezentacj , jak si zachować przed audytorium, wykorzystuj c swoje naturalne, mocne strony, w jaki sposób panować nad stresem i emocjami. Poza tym, jak mówić w ciekawy, interesuj cy sposób, odpowiadać na
trudne pytania, wreszcie, jak przygotować spotkanie, by było ono dynamiczne, a ludzie mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Mowa wi c była o sposobach przedstawiania si i budowania pierwszego
wra enia; o okre laniu celu i tematu spotkania (to nie to samo!), o wykorzystywaniu komunikatów niewerbalnych, które s sposobem przekonywania i przykuwania uwagi uczestników prezentacji.
Ale nie tylko!
Aby być słuchanym i zrozumianym
trzeba te umieć odpowiednio operować swoim głosem, mieć dobr dykcj
i tempo mówienia. Nie popełniać bł dów j zykowych, panować nad prawidłowym akcentowaniem
wyrazów.
T cz ć kursu poprowadziła Monika Szalaty, aktorka, która ukończyła z wyró nieniem PWSFTviT w Łodzi i Podyplomowe Studia Logopedyczne na APS w Warszawie. Wieloletnia

aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu a tak e m.in. seriali „Barwy szcz cia” czy „Na dobre i na złe”). Szalaty jest te
absolwentk Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET i od 10 lat
prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania do wyst pień publicznych, autoprezentacji, sztuki przemawiania.
W czasie kursu w LIL pod jej okiem uczestnicy ćwiczyli sztuk odpowiedniego oddychania – odpowiednio gł bokiego i poruszaj cego przepon . Deklamowali trudne artykulacyjnie zbitki głoskowe np. p t cz ć , czy o-szo-d o-czo-lo-ro; rozgrzewali aparat artykulacyjny i maszerowali w miejscu unosz c wysoko kolana jednocze nie licz c na głos.
– To były bardzo ciekawe zaj cia. Teraz ju w praktyce b dziemy sprawdzać skuteczno ć nabytej wiedzy – mówili lekarze, którzy wzi li udział w kursie.
Anna Augustowska
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Nie marnuję czasu
z Magdaleną Martyn-Mróz,
lekarzem stomatologiem, osobą o wszechstronnych
zainteresowaniach artystycznych,
rozmawia Anna Augustowska
• Przyznaję – od pierwszego wejrzenia urzekł mnie akwarelowy gil, zerkający z zaproszenia na Pani wystawę malarską. Niemal usłyszałam, jak sobie podśpiewuje. Akwarela to ulubiona przez Panią technika?
– Akwarela zdecydowanie tak, chocia wci si jej ucz , bo wbrew temu,
co wi kszo ć z nas o akwarelach s dzi
– malowanie nimi to trudna
i wymagaj ca technika. Du o
trudniejsza ni olej, czy akryl.
W akwareli jeden niepotrzebny ruch p dzlem i… trudno
co poprawić nie psuj c reszty. Zaczynałam od malowania na szkle, pó niej były suche pastele, olej, tempery jajowe, akryl.
• Oczywiście ćwiczenie czyni mistrza, a Pani ma długie
doświadczenie…
– Rysuj i maluj od zawsze. Kiedy byłam dzieckiem
zawsze co rysowałam. Rodzice z trudem zdobywali dla
mnie kolorowe chińskie kredki, to był dla mnie szczyt szcz cia. Mam je do dzisiaj. Kiedy tata zabierał mnie do hrubieszowskiego szpitala, gdzie
pracował (był pediatr ), siedziałam i rysowałam a pó niej robili my
na korytarzu wystaw moich prac.
Pasja do rysowania i malowania, ale
te do wszelkiego r kodzieła jest mi niezwykle bliska. Stale poznaj i zgł biam
ró ne techniki, nie tylko malarskie. Mówi nawet, e poza wyplataniem koszyków z wikliny robiłam i robi chyba wszystko: szyj , szydełkuj , robi na
drutach, haftuj , ﬁlcuj , lepi z gliny, pisz ikony… Wszystko jest dla mnie fantastycznie pasjonuj ce.
• Ta pasja zaprowadziła Panią aż na
studia podyplomowe na Wydziale Artystycznym UMCS – co konkretnie Pani studiuje?
– Studiuj tam malarstwo. Uwa am,
e same predyspozycje, czy talent to nie
wszystko. Trzeba mieć solidn wiedz na
temat technologii malarstwa i rysunku.

Mieszkaj c w Hrubieszowie chodziłam na zaj cia do ogniska plastycznego w domu kultury. Od 2005 r. jestem
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pi knych przy ul. Grodzkiej w Lublinie, gdzie wcze niej ukończyłam 3-letni
kurs rysunku i malarstwa. Uczestniczyłam tam w kilkudziesi ciu wystawach
zbiorowych.

W 2013 r. zapoznałam si z technik
pisania ikon metod tradycyjn w Pracowni Artystycznej wi tego Łukasza
Ewangelisty przy klasztorze o.o. Bernardynów w Lublinie. Ikony to moje wielkie
odkrycie. Jak czas pozwala, to chodz te
do Pracowni Ceramiki i R kodzieła Artystycznego „ ywioły Ziemi” a tak e na
kursy akwareli.
• To nie wszystko! Przecież jeszcze robi
Pani frywolitki i tajemnicze łapacze snów
– proszę wyjaśnić, jak się to robi?
– Frywolitki to rodzaj koronki, któr
robi si przy pomocy czółenka. To bardzo stara technika. Nauczyła mnie znajoma z Torunia podczas Jarmarku Jagiellońskiego. Troch czasu mi zaj ło zanim
opanowałam t sztuk . Robi frywolitkow bi uteri . Nie marnuj czasu przed telewizorem i komputerem, wol robić co
MEDICUS 3/2018

kreatywnego. Ostatnie odkrycie to łapacze snów. To według indiańskich wierzeń
amulet, który składa si z rodzaju sieci
utkanej wokół obr czy. Cało ć przyozdabia si koralikami, piórami itd. G sta sieć
łapacza ma przepuszczać jedynie dobre
sny, a zatrzymywać nocne mary. Mo e
jest w tym cień prawdy… Na pewno łapacze pi knie wygl daj .
• Mając takie zainteresowania i predyspozycje nasuwa się oczywiste pytanie:
dlaczego zamiast studiów artystycznych
wybrała Pani stomatologię?
– To była przemy lana decyzja. Stomatologia te wymaga zdolno ci manualnych. Uwa am te , e moja pasja jest
wspaniałym dopełnieniem pracy zawodowej.
Na wybór tego kierunku studiów miała wpływ, w pewnej mierze, tak e moja osobista historia. B d c w klasie maturalnej, znalazłam si w ród pacjentów
kliniki stomatologicznej i mogłam z bliska obserwować prac lekarzy stomatologów. Dzisiaj nie ałuj mojego wyboru. Obroniłam doktorat, mam specjalizacj ze stomatologii zachowawczej z endodoncj , wyszłam za m , urodziłam syna, pracuj w du ej poradni.
• I zorganizowała Pani swoją indywidualną wystawę.
– Po 10 latach od pierwszej, która notabene odbyła si w Lubelskiej Izbie Lekarskiej (prezentowałam wtedy kwiaty rysowane pastelami). Teraz, w lutym, odbyła si moja druga indywidualna wystawa
malarska. Jest prezentacj prac wykonanych w ró nych technikach o ró nej tematyce: kwiaty, zwierz ta, martwa natura, kopie wielkich mistrzów.
• Czy są mistrzowie, których w szczególny sposób Pani ceni i preferuje?
– Stanisław Wyspiański, jego prace
s niedo cignione. On sam miał alergi
na farby olejne i dlatego wybrał pastele.
Współczesny akwarelista Alvaro Castagnet jest fenomenalny.
• A plany na kolejną wystawę?
– S oczywi cie, ale chyba nie chc
ich jeszcze zdradzać. B dzie to wystawa
w LIL, po wi cona mojemu tacie, który
niedawno odszedł. Chc si do niej solidnie przygotować, dlatego zapisałam si na
kurs, by doskonalić dalej swój warsztat.
Aktualnie zapraszam na ul. Grodzk
34/36 do Galerii TPSP „Przy Bramie” – do
7 marca mo na tam ogl dać moje prace.
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Lekarski kalejdoskop

Drzwi Otwarte w COZL

Dzień chorego

Z okazji wiatowego Dnia Walki z Rakie
nie w COZL zorganizowano akcj Otwa m, w styczniu br. tradycyjrtych Drzwi, która ma na celu
promowanie proﬁlaktyki onkologicznej.
Zainteresowani mogli w tym
dniu skorzystać z bezpłatnych konsu
ltacji ze specjalistami w dziedzinie
chirurgii i ginekologii, z badań m.in.
poziomu cukru we krwi, ci nienia,
masy ciała i masy kostnej a tak e z badan
ia skóry.

Z okazji wiatowego Dnia Chorego w lubelskiej archikatedrze w poniedziałek, 12 lutego br., odprawiono uroczyst msz
w. w intencji chorych. wi to chorych obchodzone 11 lutego,
zostało ustanowione przez papie a Jana Pawła II 13 maja 1992
roku – w 75 rocznic objawień fatimskich.
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LTN zasłużonym
Lubelskie Towarzystwo Naukowe wyró niło
prof. Andrzeja Wysokińskiego, kierownika Kliniki
Kardiologii UM w Lublinie, odznaczeniem honorowym – Zasłu ony dla rodowiska Naukowego. Uroczyste wr czenie odznaczenia odbyło si w Pałacu Czartoryskich 4 stycznia br.

Mobilne aplikacje NFZ

Nowa szefowa w centrum
krwiodawstwa

Od lutego dr El bieta Pua
cz, prezes Krajowej Rad
y Diagnostów Laboratoryjnych, jest nowym
dyrektorem Regionalneg
o Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictw
a w Lublinie. El bieta Pua
nacj z r k ministra zdro
wia prof. Łukasza Szumow cz przyj ła nomiskiego. El bieta Puacz jest diagnost laborato
ryjnym, specjalist mikrob
publicznego, od 2010 r.
iologii i zdrowia
prezesem Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie.
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Babcia i dziadek przebadani

Oryginalnie wi towano
na Uniwersytecie Medyc
goroczne wi to babci i
dziadka. W rektoracie UM znym te22 stycznia
br. zorganizowano z tej oka
zji seminarium dla senioró
wykładów – m.in. na tem
w. Obok
at piel gnacji dojrzałej skó
ry i
bów utrzymania sprawno
ci ﬁzycznej, zainteresowani sposokorzystali
z porad i badań np. doty
cz cych nietrzymania moc
zu.
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Literacko

Zaproszenie

Weź udział w Międzynarodowej
Wystawie Lekarzy Twórców
Zaproszenie dla lekarzy twórców od prof. Andrása Palotása z W gier
do udziału w Mi dzynarodowej Wystawie Lekarzy Twórców, która odb dzie
si 12 maja 2018 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). Wystawa b dzie obejmowała
nie tylko fotograﬁ ale te malarstwo, graﬁk , rze b , ceramik i inne dziedziny sztuki. Zach cam do udziału w tym wydarzeniu artystycznym i dzielenia si swoimi inspiracjami artystycznymi w gronie mi dzynarodowej społeczno ci medycznej.
Szczegóły na stronie www.kultura.oil.lublin.pl

Kabaretowo

Grupa MoCarta
i Krosny
Grupa MoCarta i Ireneusz Krosny od wielu lat spotykają się
na scenach całego świata, żeby wspólnie występować, więc
w końcu przyszedł czas na połączenie tymczasowej współpracy
w jeden pełny program. 25 marca
o godz. 17 wystąpią na scenie Filharmonii Lubelskiej. Ich najnowszy program to połączenie muzyki i pantomimy w jedno wspólne
i niezwykle zabawne show. Bilety między 50-80 zł.

Zwierzęta wszystkie
Goście z Buffalo
Muzycznie

Pierwszy raz w Polsce wystąpi Buffalo Philharmonic Orchestra z udziałem Conrada Tao (fortepian) pod dyrekcją JoAnn Falletty. Artyści wystąpią w Lublinie 22
marca o godz. 19 w CSK w ramach lubelskiej edycji 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W programie: Samuel Barber, George Gershwin, Krzysztof Penderecki, Leonard Bernstein. Bilety 40-80 zł.

10 tenorów

Literacko

Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika
„Polityka” i literaturoznawca Wojciech Drąg będą 6 marca o godz. 18 gośćmi Bitwy o literaturę w Teatrze Starym. Będzie można posłuchać o twórczości Zadie Smith, Salmana Rushdiego i Kazuo Ishiguro. Uczestnicy spotkania
zastanowią się, w jaki sposób ta trójka autorów kontynuuje tradycje wielkiej angielskiej
powieści. I czy dla pisarzy tworzących po angielsku Indie, Jamajka, Japonia mogą być
punktem odniesienia. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Starego).

Bieg w Saskim

Dialog i Tischner

4 marca cała Polska odda hołd Żołnierzom Wyklętym. O godz. 12.00 w 280 miastach Polski wystartuje bieg na dystansie
1963 m symbolizującym datę śmierci ostatniego z walczących Józefa Franczaka ps.„Lalek”. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2018 zaplanowano w Ogrodzie Saskim. Do wyboru jest dystans 1963
metrów lub 5889 metrów.

Co w praktyce oznacza „filozofia dialogu”? Będą się 20 marca o godz. 18 zastanawiać poeta i publicysta Wojciech Bonowicz oraz prof. Jan Hartman. Bohaterowie spotkania, które
w Teatrze Starym poprowadzi Jerzy Sosnowski, będą się odnosić do tego, że termin „dialog” przestał się dobrze kojarzyć. Prof. Jan Hartman głosi wręcz tezę, że była to sprytna metoda nawracania ateistów, paraliżująca u zarania ich zdrowe skłonności polemiczne. I zniknął klimat na mówienie „być może ja nie całkiem mam rację, być może ty masz trochę racji”
– od czego, jak uczył ks. prof. Tischner, prawdziwy dialog musi się zacząć. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Starego).
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10 i 11 marca Targi Lublin SA (ul. Dworcowa 11)
zapraszają na wystawę ZOOPARK. Jak zapowiadają organizatorzy, będą lemury, małpki, fretki, koty,
psy, króliki, konie, jeże i szczury, żółwie, kozy, owce,
pająki, węże, legwany a nawet lotopałanki i wielbłąd. Będzie można poznać ich zwyczaje, dowiedzieć się, jak prawidłowo zadbać o wychowanie,
pielęgnację, żywienie zwierząt. Oprócz tego organizatorzy zapowiadają handel akcesoriami: smycze, szelki, legowiska, obroże, zabawki, akcesoria
pielęgnacyjne, transportery, karmy i suplementy
diety. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było jeszcze informacji o biletach.

Czechow. Premiera

10 marca o godz. 19.00 w Filharmonii Lubelskiej 10 śpiewaków, Polaków i Ukraińców, zaśpiewa przeboje operetkowe i musicalowe, a także wykona muzykę estradową, łącząc repertuar światowy z utworami kompozytorów polskich i ukraińskich. Projekt „10 tenorów” debiutuje w Polsce, a 10 tenorów to: Bartosz Kuczyk, Mariusz Adam Ruta, Mirosław Niewiadomski, Dymitro Foszczanka, Volodymir Holkin, Sergiy Hurets, Yury Kovalcuk, Anatoly Pohrebnoy, Petro Cheliali i Mykhailo Gumennyi. Bilety po 110 zł są w kasie filharmonii, Empiku, www.kupbilecik.pl czy www.ebilet.pl.

Zwyczajni Anglicy

Targowo

(oprac. JKG)

9 marca w Teatrze im. Juliusza Osterwy nowy
spektakl. Jędrzej Piaskowski reżyseruje „Trzy
siostry”
Antoniego Czechowa. Jak tłumaczą
Teatralnie
twórcy, zależy im na powrocie do pierwotnych założeń autora, opowiadającego historię Olgi, Maszy i Iriny, córek wysokiego rangą wojskowego, które po śmierci ojca trwają uwięzione na dusznej prowincji, zatopione w fantazjach o innym życiu w Moskwie. To, co
przede wszystkim cechuje twórczość Czchowa, to krytyczne spojrzenie na ówczesną sytuację społeczno-polityczną i radykalny sprzeciw wobec hipokryzji, wygodnictwa i głupoty elit nierozumiejących wagi swojej społecznej funkcji oraz wynikających z niej powinności.
Kolejne spektakle 10 i 11 marca. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było informacji o biletach. Rezerwacja, tel. 81 532 44 36, biuro@teatrosterwy.pl.

Mała istota

Dzieci – mali mieszkańcy różnych części świata: Europy, Afryki, Azji czy Ameryki
– są tematem prezentowanej w LIL wystawy fotograficznej, którą można oglądać
do połowy marca. Wernisaż wystawy pt. „Dzieci z różnych stron świata” Piotra
Szczepańskiego, ordynatora Oddziału Otolaryngologii WSSz w Białej Podlaskiej, odbył się 17 lutego 2018 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.
aa

Pablopavo
– pisarz melancholijny
Paweł Sołtys czyli Pablopavo – wokalista i muzyk
zespołu Vavamuffin – ma na koncie kilkanaście płyt
i Paszport „Polityki”. Ostatnio zadebiutował książką
„Mikrotyki”. To zbiór opowiadań, od których nie można się oderwać, ale też nie można czytać ich jednym
tchem. Nawet dla wielbicieli opowiadań to niewykonalne. Tak pięknych, gęstych i skondensowanych, po
prostu zachwycających tekstów już dawno nie miałam w ręku.
Na pozór to banalne i proste historie o zwykłych ludziach, takich, których spotykamy na ulicy, na spacerze czy w pracy, mamy takich sąsiadów i takich krewnych; to dawni koledzy ze szkoły czy podwórka. To także portrety ludzi takich, którymi jesteśmy sami.
Ale ważnym, a może najważniejszym bohaterem
tych mikrohistorii jest Warszawa (Grochów, Praga) i są
z całą pewnością lata 90., czasy, kiedy, jak pisze autor: „byliśmy oczywiście pijani, ale wciąż tak młodzi,
że staliśmy niemal prosto” – chociaż poza sentymentem dla minionej dekady, nie tylko o to w tych opowiadaniach chodzi, bo bohaterowie tych opowiadań
są w pewnym sensie zawsze aktualni. Jak facet, który
„jadł frytki ze śmietaną” czy ten drugi, który „słodził
pomidory, szczypał powietrze za tyłkami dziewczyn
i umarł na cukrzycę”; jak Gruzin, który zakochał się
w Ance, sprzedawczyni z warzywniaka na Grochowie;
jak palący i niepalący, pijący, abstynenci i ci, co na huśtawce i tacy jak Marian – wielki, jak hala na Wschodnim i rozkołysany, jak pelargonia w wichurze. I tacy,
jak profesor Kruk, który pewnego dnia tomem opowiadań Iwaszkiewicza poskromił agresora.
Chyba jednak nie same historie ludzkie są tu najpiękniejsze – porywają przede wszystkim metafory
i porównania! Oto kilka przykładów: „Albo takie coś:
duże zimna. Dwoje ludzi jak otwarte lodówki”; „świat
na wznak, położyły się domy, drzewa i latarnie”; „cały
był z utajeń, zresztą nie tylko swoich, z pomilkiwania
rodziny, ze zdań urwanych po, niewidzialny w mowie,
z dziur w albumach”; „piliśmy piwo, jakby nasze żołądki były wyłożone torfem, rozgrzanym, tlącym się
torfem, który trzeba zalać…”.
Dużo w tych opowiadaniach czułości, zrozumienia dla urody zwykłego, może nawet nudnego życia
i melancholii, że tamten czas przeminął, że zamiast
zieleniaków są galerie handlowe, a w miejscu zdziczałych łąk rosną apartamentowce i strzeżone osiedla i że trzeba to… zaakceptować.
Anna Augustowska
Paweł Sołtys, Mikrotyki,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

Sałatka po lekarsku

Tarta na zielono
Wiosna tu -tu i chce si czego „zielonego” i bogatego w witaminy, których teraz nam brak. Warto wi c si gn ć po szpinak z czosnkiem. Badania potwierdziły, e licie szpinaku to bardzo zdrowe warzywo i wci przez nas
niedoceniane. Działanie antyoksydacyjne i przeciwmia d ycowe to zasługa beta-karotenu, witaminy C oraz luteiny – znanych przeciwutleniaczy, których w szpinaku jest
pod dostatkiem. Ponadto lekarz to człowiek yj cy w stresie a szpinak to ródło magnezu, który zdecydowanie obni a podatno ć na
stres, wykazuje wła ciwo ci uspokajaj ce. Zapobiega tak e bólom i zawrotom głowy. Ponadto szpinak zawiera du o obni aj cego ci nienie potasu.
A wiemy, e magnez i potas reguluj prac serca.
Oczywi cie w li ciach szpinaku znajduje si tak e łatwo przyswajalne elazo, tyle e w mniejszej ilo ci, ni przed laty s dzono (wynikało to
z pomyłki analityków, którzy le postawili przecinek) – 2,8 mg w 100 g
(dzienne zapotrzebowanie to ok. 18 mg dla kobiet i 15 mg dla m czyzn).
Tyle o szpinaku, o którym ju kiedy pisałem. A teraz, eby było szybciej,
idziemy najpierw od sklepu i kupujemy 1 opakowanie gotowego kruchego ciasta i…
Składniki:
• 1 opakowanie ciasta kruchego (gotowego)
• 2 z bki czosnku
• 8 rednich pieczarek
• ½ opakowania wie ego szpinaku
• 2 jaja
• ½ serka typu brie
• ½ opakowanie małego sera typu lazur (trójk t z ple ni )
• 150 g mietany
• 1 opakowanie sera typu feta
• 2-3 ły ki oliwy do sma enia (dobrej)
• 1 ły eczka masła
• 2 pomidory.

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
15 stycznia

25 stycznia

31 stycznia

Odbyła si zapowiadana WIELKA REKONSTRUKCJA RZ DU. I dzi ki temu mamy ju
zupełnie nowy ten państwowy ORGAN, choć
chyba dla pewno ci i bezpieczeństwa nadal pod
starym zarz dem. Ale to podobno kolejna dobra zmiana. I zanosi si na to, e chyba długo
b dziemy yli w tym dobrym, rz dowym systemie zmianowym. A według oﬁcjalnych prognoz,
dzi ki temu nie do ć, e długo, to jeszcze szcz liwie, dostatnio i atrakcyjnie. No, niektórzy na
pewno tak. W końcu mi dzy RZ DEM a ZARZ DEM niewielka ró nica – tylko przedrostek
ZA, ale nie wszyscy to rozumiej , a nierozumiej cy chc być PRZECIW! To niech próbuj . B d mieli na pewno atrakcyjne ycie w tym systemie. Czy długie – nie wiadomo, ale dłu yć im
si mo e na pewno.

Niespodziewanie dostałem kroplówk ! Wszyscy na sali mi zazdrocili. Okazało si , e to nie ja miałem dostać, tylko ten obok. No i jemu wtedy współczuli, mimo e jak
si okazało, potem kroplówka była
na przeczyszczenie. Mnie po niej nie

Nowy s siad z korytarza przyznał si
cichcem, e niedawno został skazany na
grzywn za za miecanie ulic, bo podczas
manifestacji, w której brał udział, jednorazowa chusteczka mu wypadła, a według
słu bowego raportu wygl dała jak ulotka.
No, manifestacje póki co jeszcze nie s zakazane, ale za miecanie ulic tak. Wniosek – jak si idzie na manifestacj , to
zawsze mo e co wypa ć. Albo chusteczka z kieszeni, albo patrol z pobliskiej komendy. W końcu porz dek na ulicach musi być. Milcz cy dot d s siad, le cy obok tamtego, dodał – „Miałem podobnie
– krzykn łem „PRECZ” i dostałem grzywn za zakłócanie ciszy miejskiego rodowiska. I upomniano
mnie, e mogłem przecie krzykn ć szeptem!”. No, obaj mogli
si wcze niej zastanowić, jak mo e być. Bo
jest jak jest, a mo e być
jeszcze bardziej. Teraz trzeba my leć wczeniej. Przewiduj co.

17 stycznia
Po tej rz dowej rekonstrukcji wielu znacz cym
obywatelom bardzo b dzie al odej cia tego ministra od wyr bywania. Zwłaszcza puszcz. Przecie przez to kraj stracił tyle terenów pod apartamentowce, hotele, rezydencje i ekskluzywne siedliska dla VIP-ów w krainie dziewiczej przyrody. No, mo e w kontek cie ustawy antyaborcyjnej okre lenie DZIEWICZEJ nie brzmi najlepiej,
ale PUSZCZA SI mo e obroni.

2 lutego

20 stycznia
Lubi pobyt w szpitalu na tej urologii i coraz
bardziej utwierdzam si w tym przekonaniu. Mimo tłoku jest miło, lekarze si nie narzucaj , piel gniarki te si widzi jakby rzadziej, jedzenie bardzo dietetyczne, chocia podobno zawsze mo na
poprosić o kaczk , ale najwa niejszy to ten luksus, o którym zawsze po nocach marzyłem – od
trzech dni mam własny basen! Niewielu w tych
czasach mo e sobie na to pozwolić pracuj c tylko na etacie.

21 stycznia

Wykonanie:
Form do tarty (du ) wysmarować masłem. Ciasto wyło yć do formy dokładnie układaj c przy brzegach. Piec w temperaturze ok. 150 stopni przez 5-7 minut. W tym czasie na patelni podsma yć przez 2-3 minuty
posiekany czosnek i natychmiast dodać pokrojone w plasterki pieczarki.
Sma yć przez 3-4 minuty stale mieszaj c. Nast pnie dodać szpinak. Stale
mieszaj c sma yć 2-3 minuty. Nast pnie wyło yć na podpieczone ciasto.
Wylać na to mas z jaj i serków brie i lazur. Na wierzch pokroić ser feta
w kostk (ok. 1 cm). Na samej górze uło yć pokrojone w plasterki pomidory. Wkładamy do piekarnika na ok. 20 minut na 180 stopni. A potem…
podajemy z białym winem na zimno lub ciepło.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

A na społecznych i politycznych forach znowu
o tym Polskim Zwi zku Łowieckim. Osobi cie
optowałbym za tym, eby rozwi zać ten zwi zek,
odebrać tym bezmy liwym prawo do broni, z której zabijaj dla przyjemno ci bezbronne zwierz ta, ale e charakteru tym zwi zkowcom nic nie
zmieni, wi c mo e nie rozwi zywać, tylko ustanowić prawnie, eby taki łowca, jak ju chce, to
szedł w las albo w kniej tylko z własnymi z bami (je eli własne ma) i pazurami! Wtedy niech
sobie poluje. Przynajmniej b dzie sprawiedliwie
i szanse b d wyrównane. A to, e liczba członków w zwi zku z tym w tym zwi zku mo e zmaleć, to tylko byłoby bardziej sprawiedliwe i bardziej humanitarne na pewno.

współczuli, wr cz odwrotnie – mieli pretensje o nadmierne zu ycie papieru w toalecie. I o co? Przecie papier wszystko przyjmie, ale rodacy
mimo faktów, wielu faktów, niekoniecznie. To mo e papieru za mało?… A mo e czego innego?!…

28 stycznia
Rz d zmieniono i natychmiast,
jak za dotkni ciem czarodziejskiej
ró d ki, przybyła nowa, znaczna
liczba urz dów państwowych, na
których od razu usadzono nowych,
lepszych kandydatów. Wi c jako
obywatele czujmy si (dla własnego dobra) dobrze urz dzeni i usadzeni jak trzeba, co niedaleka przyszło ć pewnie znowu poka e i co
urz dowo odczujemy, niektórzy nawet siedz c.

Niechc cy podsłuchałem rozmow dwóch
lekarzy przekazuj cych
sobie wzajemnie wiadomo ć, i nie podpisali jakiej klauzuli pod nazw
chyba KOP-AUT, albo podobnie brzmi cej, bo nie dosłyszałem. No, ale je eli ta
klauzula znaczy KOP i na AUT, to na ich
miejscu te bym tego nie podpisał, bo tak
si ludzi nie traktuje!…

5 lutego
Nie pami tam dokładnie, kiedy jeden
z wa nych byłych ministrów, ale po rekonstrukcji znów obecny minister (tylko teraz
ju od czego innego), oﬁcjalnie i publicznie ogłosił upadek komunizmu w Polsce.
Oczywi cie popełnił plagiat, bo ładnych par lat temu jedna pani aktorka to ju ogłosiła. Albo zapomniał, albo nie słyszał, co mówiła, chocia jak si patrzy na to wszystko,
co si dzieje, to odbudowa tego, co ogłosiła a on teraz powtórzył, ju jaki czas chyba znowu trwa, w czym walnie jako nowy
minister bierze udział. No, ale jak si walnie, to wszystko mo na zapomnieć i brać
MEDICUS 3/2018

udział. A autorstwo wypowiedzi nie ma istotnego znaczenia, gdy widzi si fakty potwierdzaj ce, e nie o tym ta pani aktorka mówiła. Wa ne to, co on powiedział. Być mo e
pod dyktando. I to trzeba zrozumieć. Upadek to upadek, i niewa ne jaki i to, co si mówi. Wa ne to, co si widzi. Ale z góry chyba
mniej si widzi, bo chmury, które powoli si
gromadz , zmniejszaj widoczno ć.

7 lutego
Coraz powszechniejsza jest opinia, e co
złego dzieje si podobno ze słu b zdrowia
w Polsce. Okazuje si , e to nieprawda, to sianie społecznego niepokoju i podszepty wrogiej propagandy (o ile jeszcze mamy jak
przyjacielsk ), bo w TVP 1 powiedziano, e
dzi ki prozdrowotnej polityce rz du poziom
zdrowotno ci społeczeństwa szybko wzrasta,
zapotrzebowanie na usługi tej słu by równie
szybko maleje i społecznie niesłuszne byłoby zwi kszanie jej liczebno ci a w zwi zku
z tym powi kszanie społecznych nakładów
ﬁnansowych na jej utrzymanie. No to tego
si trzymajmy i yczmy sobie du o zdrowia,
eby si chocia trzymać, o ile zdrowie pozwoli. I r ce.

10 lutego
Niestety – r ce te ju opadaj !…
Irosław Szymański

Wycieczka
do Chorwacji
Nawi zuj c do idei Klubu Globtrotera, w porozumieniu z Lubelsk Izb Lekarsk , pragniemy zaprosić jej członków
oraz osoby towarzysz ce do Chorwacji
na autokarową wycieczkę integracyjno-krajoznawczą „Między Wschodem
i Zachodem”.
W okresie 15-22.09.2018 chcieliby my
odwiedzić m.in. Zagrzeb, wysp Krk, Rijek , Rovinj, Porec, Wyspy Briońskie.
Całkowity koszt wyprawy, szacowany
dla co najmniej 30-40 uczestników, wyniesie ok. 1900 PLN od osoby.
Szczegóły zostan zamieszczone na
stronie internetowej http://sport.oil.lublin.pl
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Odeszli

Helena Rodziewicz (1925-2017)
„W dzień deszczowy i ponury… lwowskie dzieci id tułać
si po wieci”. Te słowa lwowskiej piosenki z I wojny wiatowej s wyrazem losu, jakiego do wiadczyła polska młodzie Lwowa.
Helena Rodziewicz z domu ółkiewicz urodziła si
w 1925 r. we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej, po ukończeniu kursu buchalterii, pracowała w biurze. Od lutego 1942 r.
rozpocz ła działalno ć w AK ps. „Hanka”, pocz tkowo jako
ł czniczka, potem instruktorka kursów ł czno ci. Po rozwi zaniu Armii Krajowej do sierpnia 1945 r. organizowała pomoc
dla internowanych i aresztowanych przez Sowietów ołnierzy
AK. We wrze niu 1945 r. została wraz z rodzin ekspatriowana ze Lwowa do Bytomia. W pa dzierniku 1945 r. zdała egzamin maturalny w Bytomiu. Po ukończeniu kursu piel gniarskiego pracowała w szpitalu w Bytomiu. W 1946 r. rozpocz ła studia lekarskie na Wydziale Lekarskim UMCS, dyplom lekarza otrzymała w 1952 r. w AM w Lublinie. W 1948 r. rozpocz ła w prac w Klinice Dermatologicznej AM w Lublinie,
najpierw jako laborant potem asystent, i od 1964 r. adiunkt.
W 1954 r. uzyskała I stopień specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii, w 1957 r. II stopień. W 1964 r. uzyskała
stopień doktora medycyny w AM w Lublinie. W 1956 r. zorganizowała pracowni mykologiczn , w 1963 r. zorganizowała Oddział Dzieci cy i była jego pierwszym ordynatorem. Jej
zainteresowania naukowo-badawcze dotyczyły problemów leczenia schorzeń grzybiczych, zwłaszcza u dzieci. Opracowała
epidemiologi grzybic na Lubelszczy nie. Aktywnie działała w lubelskim oddziale Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, opublikowała 27 prac naukowych w czasopismach
krajowych i zagranicznych. Od 1955 r. współpracowała, a od
1971 do 1991 r. pracowała w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Lublinie prowadz c poradni dzieci c i kierowała Sekcj Organizacyjno-Metodyczn . W 1955 r.
zorganizowała zakład leczniczy zwany Izolatorium Przeciwgrzybicznym w Tuligłowach koło Krasnegostawu, prowadzone

przez Zgromadzenie Sióstr Słu ebniczek NMP,
gdzie leczono dzieci z grzybic skóry i przez blisko 50 lat opiekowała si małymi pacjentami.
Zawód lekarza był spełnieniem marzenia z dzieciństwa, wykonywała go z poczuciem yczliwo ci i słu by dla pacjenta, yczliwej pomocy młodszym kolegom i jak napisano w opinii
słu bowej, była „przyjacielem ludzi, a zwłaszcza dzieci, szanowana przez współpracowników i chorych”.
Po przej ciu na emerytur , nie zaprzestaj c pracy lekarskiej,
po wi ciła swój czas miastu dzieciństwa, anga uj c si w działalno ć na rzecz Kresów Wschodnich RP, przywracaniu pami ci o historii i roli Lwowa w dziejach Polski. Uczestnicz c
w pracach Towarzystwa Miło ników Lwowa Oddział w Lublinie przygotowała du e wystawy historyczne „Lwów zawsze
wierny” i „Pami ci Orl t Lwowskich”, wyst piła z inicjatyw
wzniesienia pomnika po wi conego pami ci zamordowanych
w 1941 r. profesorów lwowskich. Z zamiłowaniem kolekcjonowała pami tki lwowskie i dzieliła si swoj wiedz o historii Lwowa z młodzie i podczas spotkań lekarzy emerytów
Lubelskiej Izby Lekarskiej. Za swoj działalno ć zawodow
i społeczn została uhonorowana Krzy em Armii Krajowej,
Srebrnym Krzy em Zasługi, Odznak Weterana Walk o Niepodległo ć, odznak „Za wzorow prac w słu bie zdrowia”,
Złot Odznak Towarzystwa Miło ników Lwowa i Krzy em
II Obrony Lwowa. Była osob o wszechstronnych zainteresowaniach, niezwykle taktown , yczliw , dobr i skromn ,
dla której najwa niejszym celem była troska o rodzin i której była ostoj .
Przywołuj c Cycerona mo na powiedzieć, e wiadomo ć
sp dzonego ycia i pami ć wielu dobrych czynów jest dla
człowieka rado ci i pomimo bólu w chwili rozstania, tak e
dla Jego bliskich.
Syn Tomasz Rodziewicz,
dr n. med. Bogusław Wach

Teresa Widomska-Czekajska (1936-2017)
Niektóre po egnania s wyj tkowe i bardzo trudne, szczególnie gdy dotycz osób bliskich, z którymi ł cz dziesi tki
lat pracy, wspólnych prze yć, trosk i rado ci. Pani Profesor
Teresa Widomska-Czekajska urodziła si 23 stycznia 1936 r.
w Drzewcach, w rodzinie inteligenckiej. W 1953 uzyskała wiadectwo dojrzało ci w III Liceum Ogólnokształc cym
im. Unii Lubelskiej. Nast pnie rozpocz ła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom lekarza otrzymała w 1960 r. i całe swoje ycie zwi zała z nasz
uczelni . Najpierw pracowała w Zakładzie Chemii Ogólnej
AM, pó niej od 1963 r. w I Klinice Chorób Wewn trznych,
przekształconej w 1970 r. w Klinik Kardiologii.
W trudnych latach transformacji ustrojowej w Polsce w okresie 1981-1984 była Prorektorem ds. Klinicznych i Kształcenia
Podyplomowego Akademii Medycznej, pó niej Dziekanem
Wydziału Piel gniarstwa (1987-1990). Nale ała do współorganizatorów Katedry Nauk Humanistycznych AM i przez 5 lat
pełniła obowi zki kierownika tej katedry oraz Zakładu Etyki.
Przez 10 lat od 1996 r. do 2006 r. kierowała Katedr i Klinik
Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4. Przez wiele lat była Konsultantem Regionalnym ds. Kardiologii oraz przewodnicz c
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Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. Nale ała do członków załoycieli Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz była jego
wieloletni przewodnicz c .
Optymistycznie nastawiona do ycia, gł boko wierz ca w Boga – gdy doradzała w sytuacjach trudnych i wydawałoby si bez wyj cia.
W ka dym niepowodzeniu i kłopocie potraﬁła znale ć promyk
nadziei. Była niezwykle wymagaj c szefow , ale kiedy sytuacja tego wymagała stawała si kochaj c i troskliw matk .
Niezwykle ciepła i wra liwa na ludzkie cierpienie, całe swoje ycie po wi ciła rodzinie, chorym i lubelskiej kardiologii.
Ci ko prze yła wczesn mierć swojego m a i sama dzielnie wychowała dwie córki na równie prawych i warto ciowych ludzi. Pozostanie na zawsze w naszej pami ci i w naszych sercach jako osoba wyj tkowa, autorytet, lekarz i nauczyciel akademicki starej daty. Droga, Kochana Pani Profesor, b dzie nam Pani bardzo brakowało.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Joanna Biegaj-Fic (1980-2017)
Joasia odeszła, ale nie umarła. Tak trudno powiedzieć
o Niej to, co najwa niejsze. Trudno mówić, ale jeszcze
trudniej nie mówić. Zawsze pozostaje niedosyt. Nigdy
te nie mo na si przygotować na po egnanie. Dobiera
si słowa, ale adne nie wystarcz , by wyrazić wszystko, co by si chciało.
Ka demu rozstaniu towarzyszy smutek i al. To jest
rzecz naturalna. Wierzymy, e Joasia, któr po egnalimy, yje te w postaci Dobra, jakie zostawiła po sobie. To przekonanie jest dla nas pociech i umocnieniem. Człowiek prawy, uczciwy nie umiera w ludzkiej pami ci. yje nadal w ludziach przez swoje dobre czyny i słowa, przez przykład swego ycia.
Nikt – ani najbli sza rodzina, ani inni bli si i dalsi krewni
p. Joanny, ani my wszyscy, z potrzeby serca towarzysz cy
Zmarłej w ostatniej drodze – nie mo emy powiedzieć, e ju
Jej nie ma po ród nas. Jest, jest na pewno z nami, tylko w inny sposób ni dotychczas. Pozostała w rodowisku, w którym
yła tyle lat. Jest wci w pami ci wielu ludzi, w ich sercach.
Pami taj słowa, które do nich mówiła. Pami taj zachowania swojej Mamy, ony, Córki, Siostry, Przyjaciółki i Koleanki, które były dla nich wzorem. Wspominaj ró ne sytuacje. Opowiedz o nich swoim dzieciom i bliskim, bo imponowała swoj wierno ci pogl dów i odwag .

Ka da mierć wywołuje w nas naturalny odruch buntu. Nie rozumiemy, dlaczego tak si musiało stać. Dlaczego teraz. Wydaje si , e osoba, która odeszła, tak wiele miała jeszcze do zrobienia. Ten sprzeciw jest zrozumiały. Zrozumiały jest al, zrozumiałe s łzy i wszystko, co towarzyszy ostatnim po egnaniom. Ale w liturgii
pogrzebowej jest wyra nie powiedziane: „ ycie człowieka zmienia si , ale si nie kończy”.
Całe ludzkie ycie Joasi prowadzi do wielu gł bokich reﬂeksji o yciu. Warto choć niektóre z nich przypomnieć. Gdzie tylko mo na, tam trzeba yć dobrze. Wiedz c,
jak ludzie s wybuchowi i niecierpliwi, nasza droga Joasia
przemawia do nas teraz, kiedy przejmujemy jej dziedzictwo.
Niech odt d nikt nie słyszy z Twoich ust alów na ycie innych ani ty sam nie narzekaj na swoje – pewnie to chciałaby nam powiedzieć. Bardzo dbała o serdeczn jedno ć swoich najbli szych.
Takie zasady były bliskie Joasi, która zgł biała tajemnice
Dobra i Zła w swoim yciu.
Joasiu, pozostaniesz w naszej pami ci na zawsze!
Prof. zw. dr hab. med. Anna Kwaśniewska
oraz Przyjaciele z Kliniki Poło nictwa
i Patologii Cią y ze Staszica

Jan Borowicz (1933-2017)
30 XI 2017 r. odszedł od nas na zawsze
Jan Borowicz. W latach 1952-58 studiował
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach wraz z on Helen otworzył O rodek Zdrowia w Piotrowicach, który nast pnie rozbudował i przez
20 lat był jego kierownikiem, jednocze nie
uzyskuj c specjalizacj z chorób wewn trznych. Czynnie uczestniczył w wielu szkoleniach i zjazdach z dziedziny chorób wewn trznych, a szczególnie kardiologii.
W latach 1979-1998 roku został ordynatorem Oddziału
Chorób Wewn trznych Powiatowego Szpitala w Bychawie.
Pod jego kierownictwem wielu lekarzy uzyskało specjalizacj I i II stopnia z zakresu chorób wewn trznych.
Był sumiennym, odpowiedzialnym, szanowanym lekarzem,
wymagaj cym przeło onym, dziel cym si swoj wiedz oraz
do wiadczeniem, oddanym swojemu zawodowi, a jednocze nie
Zapraszamy
do odwiedzania strony Duszpasterstwa Służby Zdrowia
z aktualnościami z naszej działalności –

www.dsz.oil.lublin.pl

Duszpasterze diecezjalni służby zdrowia
Archidiecezja lubelska – ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl
Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl
Diecezja zamojsko-lubaczowska – ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl

yczliwym Przyjacielem i Koleg . Zdaniem wielu współpracowników, praca z nim nale ała do wielkiej przyjemno ci. Jego poczucie humoru zjednywało mu przyjaciół.
Prawdziwy lekarz, otwarty na ludzi, wyj tkowo pracowity
o rzadko spotykanej błyskotliwo ci, nagradzaj cy m dro ć,
szlachetno ć i odpowiedzialno ć. Przepojony ideami humanizmu był wra liwy na cierpienie, kochał chorych. Nie szcz dził czasu, by wysłuchać swoich pacjentów, pocieszyć, udzielić bezinteresownej pomocy.
Kochał teatr, muzyk , literatur i znajdował czas, by uczestniczyć w bie cych wydarzeniach kulturalnych.
Zawsze z ogromn miło ci i szacunkiem mówił o swojej
rodzinie. Dum i rado ci napawała go wiadomo ć, e pozostawia godnych kontynuatorów i nast pców Jego zawodowej pasji w osobach dzieci – lekarzy: Joanny, Barbary i Janusza oraz wnuków. Dla rodziny był najukochańszym m em,
ojcem, dziadkiem, bratem oraz wielkim autorytetem.
egnaj Drogi Mę u, Ojcze, Dziadku, Przyjacielu!

Pielgrzymka do Fatimy
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na pielgrzymkę autokarowo-samolotową do Fatimy przez Einsiedeln – Lourdes – Santiago de Compostela.
Termin: 31.05 – 9.06.2018 r.

W programie: Einsiedeln, Genewa, Tuluza, Lourdes, Santiago de Compostela, Porto, Fatima, Alcobaça, Nazaré, pobyt nad
Oceanem Atlantyckim.
Przejazd autokarem do Fatimy i powrót samolotem z Lizbony.
Cena: 2450 zł + 360 euro/os.
Współorganizator: Biuro Podróży OLIMP z Lublina.
Szczegółowy program na: www.dsz.oil.lublin.pl
Informacje: duszpasterz służby zdrowia, tel.: 663 983 783.
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Szpital w Leżajsku
zatrudni:
• kierownika hospicjum
• reumatologa (oddział,
poradnia)
• okulist (poradnia)
• specjalist rehabilitacji
medycznej lub balneologii
i medycyny ﬁzykalnej
• psychiatr (oddział)
• internistów,
endokrynologów,
diabetologów, kardiologów,
gastroenterologów (oddział)

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

Dermatolodzy nad Wisłą
Już wkrótce odbędą się III Nadwiślańskie Spotkania z Dermatologią – „Postępy w terapii zabiegowej w dermatologii” – organizowane przez Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Laser.
Tegoroczna konferencja, na wzór poprzednich edycji, organizowana jest w Sandomierzu w dniach 10-12 maja, a jej tematem przewodnim będą zagadnienia dotyczące postępów terapii zabiegowej w dermatologii. Zakres tematyczny skupia
się wokół zagadnień: stosowania terapii laserami CO2, zastosowania laserów naczyniowych, terapii fotodynamicznej, terapii zachowawczej, dermatochirurgii oraz
dermatoonkologii.
Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni specjaliści z dziedziny dermatologii i chirurgii naczyniowej: prof. Lidia Rudnicka (prezes Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego), prof. Beata Kręcisz, prof. Witold Owaczarek, prof. Adam Reich, prof. Tomasz Zubilewicz, prof. Piotr Terlecki, prof. Mirosław Kwaśny.
Ideą Nadwiślańskich Spotkań z Dermatologią jest wymiana doświadczeń oraz
poszukiwanie nowych możliwości zastosowania terapii zabiegowej w dermatologii. Kolejna edycja konferencji stwarza możliwości wymiany poglądów, nawiązania
kontaktów naukowych i współpracy specjalistów dla dobra pacjentów. Podczas konferencji odbędą się warsztaty z kompresjoterapii.
Za udział w konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej: http://www.nadwislanskiespotkania.pl/.

Zdrowie jamy ustnej
Zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” i IV
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”, które odbędą się
w dniach 20-21.04.2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.
Uczestnikami konferencji będą profesorowie, kierownicy klinik, katedr i zakładów Uniwersytetów Medycznych z całej Polski,
Specjaliści krajowi reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii, dyrektor WHO-CC on Oral Health Promotion, Chief of Centre for Dental Education & Research All India Institute of Medical Sciences, President International Educational Promotion Corporation Taipei (Tajwan), oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetów Medycznych: Harvardu (USA), Izraela, Holandii, Lwowa, Kijowa, Połtawy i Gruzji.
Uczestnicy będą mogli wysłuchać niezwykle interesujących wykładów z różnych dziedzin stomatologii, takich
jak: stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia

Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie
zaprasza na

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb
Lekarskich
w żeglarstwie w klasie OMEGA
Morzyczyn, jezioro Miedwie
15-17.06.2018 r.
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Informacje i zapisy:
www.konferencjadentystow.pl
Dodatkowe informacje:
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM
w Lublinie
tel. 81 528-79-20
Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
tel. 81 528-79-30.

Jak zwykle podczas wieczornego biesiadowania szykujemy wiele niespodzianek… zapewniamy miłą atmosferę i dobrą zabawę…
Zgłoszenia odbywają się na podstawie elektronicznych formularzy dostępnych na stronie: www.
oil.szczecin.pl zakładka Sport, kultura i rekreacja,
przesłanych w terminie do 11 maja 2018 r.
SZCZEGÓŁY:
1. TERMIN
15-17.06.2018 r.
2. MIEJSCE REGAT
Morzyczyn, jezioro Miedwie.
3. NOCLEG
Hotel 104, Stargard,
http://osir.stargard.pl/hotel-104/informacje
4. WPISOWE
1350 zł od załogi – obejmuje: dwa noclegi oraz
pełne wyżywienie dla 3 osób,
900 zł od załogi – obejmuje: pełne wyżywienie
dla 3 osób (bez noclegu).
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5. ZAPISY
do 11 maja 2018 r.
6. DANE ORGANIZATORA
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,
71-332 Szczecin,
tel. 91 48 74 936 wew. 116
e-mail ksidor@oil.szczecin.pl
Osoby do kontaktu:
Halina Teodorczyk
tel. 517 905 224, adres e-mail: halte@wp.pl
Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie
tel. 91 48 74 936 wew. 116,
adres e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl
Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski
98 1050 1559 1000 0022 1716 8034
z dopiskiem „REGATY – OIL”

„Dentobusy” – po co?
Ostatnio zrobiło si gło no na temat
„dentobusów”. Tymczasem nowoczesna
stomatologia powinna opierać si na regeneracji tkanek:
1. Miazgi – od stanu zapalnego (stopień?) do powrotu do ﬁzjologii – wymaga to ok. 3-4 tyg. leczenia.
2. Z biny – od próchnicowej do twardej blizny z binowej – czas leczenia ok.
3-4 miesi cy.
3. Z biny – przy szczycie
korzenia (z ba bez ywej miazgi) – czas leczenia ok. 3-4
miesi cy.
4. Cementu – korzenia z ba
– czas leczenia podobnie ok.
3-4 miesi cy.
5. Oz bnej – post puje ona
wraz z regeneracj cementu
korzenia z ba – czas leczenia
te 3-4 miesi ce.
6. Ko ci – dookoła szczytu korzenia z ba – narasta zawsze ko ć g bczasta

Pensje rezydentów
do Trybunału
26 stycznia Naczelna Rada Lekarska zło yła wniosek o stwierdzenie niezgodno ci z Konstytucj i Kodeksem
pracy przepisów rozporz dzenia ministra zdrowia z 27 pa dziernika 2017 r.
w sprawie wysoko ci zasadniczego wynagrodzenia miesi cznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywaj cych specjalizacje w ramach rezydentury.
NRL zwróciła si o zbadanie rozporz dzenia w zakresie, w jakim przepisy te ró nicuj wysoko ć zasadniczego
wynagrodzenia miesi cznego lekarzy
i lekarzy dentystów odbywaj cych specjalizacje w ramach rezydentury w zale no ci od post powania kwaliﬁkacyjnego, w którym lekarz został zakwaliﬁkowany do odbywania specjalizacji.
Prezes Hamankiewicz zwraca uwag , e Kodeks pracy wyra nie wskazuje, e osoby, które maj to samo wykształcenie, te same kwaliﬁkacje, wykonuj t sam prac , powinny zarabiać tyle samo. Po prote cie rezydentów w ubiegłym roku minister zdrowia
podwy szył pensje lekarzy rozpoczynaj cych specjalizacje o 400-500 złotych
brutto. Nowe przepisy nie obj ły jednak tych, którzy rozpocz li rezydentury w sesji wiosennej.
(ms)

(poniewa stan zapalny zniszczył cienk
warstw ko ci zbitej), a czas wyleczenia
to 4-5 miesi cy.
Regeneracja tkanek jest procesem ﬁzjologicznie indywidualnym, którego
nie da si osi gn ć podczas jednej wizyty w „dentobusie”. Regeneracja natomiast mo liwa jest praktycznie w ka dym

wieku, moja najstarsza pacjentka miała 92 lata i gojenie si ran w jamie ustnej nast powało rychłozrostem. Było
tak po 4 ekstrakcjach. Praw ﬁzjologii
czy ﬁzyki nikt z nas zmienić nie mo e.
Podczas jednej wizyty natomiast mo liwa jest tylko mechaniczna (choćby nawet bardzo precyzyjna, czy estetyczna
w doborze kolorów) – wymiana materiałów w z bach.
Skoro 1 „dentobus” kosztuje 1,5 miliona zł, to za t sum (po 100 tys.) mo na kompletnie wyposa yć 15 gabinetów, a w całej Polsce: 15x16=240
nowoczesnych gabinetów stomatologicznych w szkołach na stałe otwartych, np.
co drugi dzień, w których
mo na prowadzić leczenie
oparte na regeneracji tkanek rok za rokiem.
Jan Zuchowski
stomatolog, Narol

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

informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile
posiada)
adresu do korespondencji

reklama

Niezmiernie nam miło zaprosić na XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie w klasie OMEGA, które odbędą się w urokliwej letniskowej wsi Morzyczyn nad jeziorem Miedwie w gminie Kobylanka, 24 km od
Szczecina.
Regaty rozgrywane będą na łodziach typu
OMEGA na niezmienionych zasadach, w systemie przesiadkowym.

dziecięca, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna,
ortodoncja, radiologia stomatologiczna, periodontologia, zaburzenia czynnościowe narządu żucia.
Serdecznie zapraszamy!
Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją
Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz

List do redakcji
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• Pediatra, lekarz medycyny rodzinnej szuka pracy w Białej Podlaskiej. Tel. 694 642 401.
• Przychodnia POZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego/poz do pracy z dziećmi i dorosłymi.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Tel. 501 549 102, nzoz_maki@op.pl
• Praca dla lekarza medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji etat lub godziny. Tel. 667 530
006.
• Lekarz medycyny rodzinnej podejmie pracę
w poz – Puławy lub bliska okolica. Tel.: 507 842
600.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd. Do
dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane
małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.
• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomatologii
ogólnej, protetyki stomatologicznej. Praca w ramach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel. 502 033
909; e-mail kontakt@kardent.pl
• Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
w Lublinie zatrudni osobę na stanowisku recepcjonistki. Tel. 501 095 611.
• Praca w Lublinie dla lekarza dentysty w Prywatnej Przychodni Stomatologicznej. Tel.: 503
112 093.
• Zatrudnię w nowocześnie wyposażonym GABINECIE STOMATOLOGICZNYM w TOMASZOWIE
LUBELSKIM na umowę o pracę na staż podyplomowy lub po stażu na dogodnych warunkach.
Szczegóły do uzgodnienia. Tel. 607 566 615.
• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem/
dentystą w gabinecie na terenie Lublina, praca
w ramach kontraktu NFZ i komercyjnie. Zgłoszenia proszę przesyłać: stomatologialublin@yahoo.
com
• Stomatolog do prywatnego gabinetu stomatologicznego w Parczewie. Wymagana własna działalność oraz minimum 1 rok doświadczenia. Kontakt: +48 696 034 570.
• SPZOZ w Grucie (woj. kujawsko-pomorskie) pilnie zatrudni stomatologa. Atrakcyjne warunki,
mieszkanie. Tel.: 600 824 864.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w Krasnymstawie. Gabinety posiadają mikroskopy Zeiss ze
światłem xenon i led, CBCT, RVG, fotele Adec500,
studio fotograficzne do DSD i wiele innych. Jeśli jesteś ambitnym lekarzem, który chce mieć
ogromne możliwości do rozwoju i możliwość
pracy w bardzo ambitnym i serdecznym zespole to proszę o kontakt: email: berezowskimichal@
gmail.com. Tel. 662 141 182.
• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach umowy z NFZ. Pacjenci prywatni i na NFZ. Tel. kom. 502 365615.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w NZOZ w Kraśniku, praca komercyjna i w ramach NFZ mile
widziana umiejętność pracy pod mikroskopem;
możliwość rozwoju w zgranym zespole. Tel. 724
869 686.
• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lublinie zatrudni higienistkę stomatologiczną. Tel. 511
511 900.
• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę z lekarzem dentystą (może być po stażu) i z lekarzem
dentystą ze specjalizacją z PROTETYKI. Oferujemy pracę na nowym sprzęcie, elastyczny grafik,
atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pacjenci prywatni i na NFZ. Miejsce pracy Ryki, Puławy. Wymagania: chęć dalszego rozwoju, zaangażowania i precyzji. Tel. 698 608 724.
• Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Krasnymstawie zatrudni stomatologa do leczenia
endodontycznego. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 662 313 363.

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Lekarz, lat 40, poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 5. roku specjalizacji
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy na
Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w zespole, łatwo przystosowujący się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971
771.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w poz (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne wynagrodzenie, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• NZOZ w Józefowie nad Wisłą zatrudni do pracy
w poradni poz lekarza chorób wewnętrznych na
jeden dzień w tygodniu – kilka godzin (mile widziany emeryt). Tel. 509 043 908.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
zatrudni: lekarzy na dyżury medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy specjalistów w zakresie: pediatrii, kardiologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych. Warunki pracy do uzgodnienia z dyrektorem SPZOZ
w Kraśniku, ul. Chopina 13, tel. (81) 825 13 66.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza o specjalności internista/medycyna rodzinna. Tel. (48) 621
50 16.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego
na pełny etat, na atrakcyjnych warunkach. Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt, do
uzgodnienia. Tel. 691 089 234.
• NZOZ „Magnoliowa” (Lublin, ul. Magnoliowa 2)
podejmie współpracę ze specjalistą fizjoterapii
i z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii.
Tel. 507 025 107, 81 747 24 95.
• Praca dla lekarza medycyny rodzinnej lub
w trakcie specjalizacji, etat lub godziny. Tel.
667 530 006.
• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistów
w dziedzinie: chirurgii ogólnej (praca w poradni
i w oddziale), pediatrii, neonatologii (praca w oddziale szpitalnym), otolaryngologii (praca w poradni). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane ofertami uprzejmie prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 26; 605 358
585, sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze w kształceniu lekarza. Możliwość zatrudnienia w ramach
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Kontakt z kierownikiem 81/886 62 89 godz. 12.00
-16.00.

• NZOZ ARS MEDICA w Lublinie, ul. Bursztynowa
24, zatrudni lekarza pediatrę, lekarza rodzinnego. Tel. 609 640 031.
• NZOZ„Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 122 w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego na umowę kontraktową. Tel. 790 242 101.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc na stanowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc i lekarza anestezjologa w dogodnej formie (umowa
o pracę, kontrakt). Tel. 84 677 50 21.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych
bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować
w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zainteresowanych formie (umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna). Możliwość otrzymania mieszkania służbowego w centrum Zamościa. Tel. 84
677 50 21.
• Centrum Medyczne oddalone 25 km od Lublina
poszukuje lekarza medycyny pracy, minimum
dwa razy w tygodniu, bardzo atrakcyjne warunki współpracy. Tel. 665 021 425.
• Centrum Medyczne „Juranda” Janowski i Lekarze w Lublinie, ul. Juranda 9, zatrudni specjalistę dermatologa. Tel. 600 446 541.
• Praca dla pediatry, lekarza medycyny rodzinnej
w przychodni poz (okolice rogatki warszawskiej
w Lublinie). Tel. 601 332 015.
• SP ZOZ w Lubartowie poszukuje kandydatów do
pracy na stanowisku: lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Tel. 81
855 28 07; lub sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
• Dietetyk do prywatnej przychodni medycznej
w Parczewie. Nowoczesny analizator składu ciała. Zapraszamy do kontaktu: +48 696 034 570.
• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie
nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności. Tel. 604 485 601.
• Przychodnia w Parczewie poszukuje lekarza medycyny rodzinnej lub internistę (z możliwością
zbierania deklaracji). Praca od poniedziałku do
piątku. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Tel. 602 376 452.
• Szpital Powiatowy w Bychawie zatrudni lekarza
medycyny ze specjalnością w dziedzinie chorób
wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji do pracy w ramach etatu, z możliwością pełnienia dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych a także
lekarza medycyny ze specjalnością w dziedzinie
chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji do pełnienia dyżurów w oddziale wewnętrznych. Tel. kadry (81) 566 94 50, dyrektor (81) 566
94 41, lekarz kierujący oddziałem, 516 045 533.
• SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach medycyny:
ginekologii i położnictwa, chorób płuc, chirurgii
ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, lekarz
systemu – praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tel. 82 543 15 22, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl.
• SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza ze
specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy. Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81 728 42 62 lub 81 728 51 54.
• Neurologa do pracy lub na wspólnika przyjmie
NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów we Włodawie. Tel. 82 572 49 00, tel. 511 123 247.
• NZOZ ( 30 km od Lublina) nawiąże współpracę
z ginekologiem i kardiologiem. Konsultacje dla
pacjentów prywatnych 1 do 4 razy w miesiącu.
Tel. 606 833 697 lub 604 958 016.
• Zatrudnię specjalistę dermatologa do pracy
w poradni dermatologiczno-wenerologicznej
w NZOZ „AniMED” w Urszulinie. Tel. 608 315 587,
502 639 781, 82 571 30 02.
• SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza ze
specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych. Tel. (081) 728 42 62.

• Praca dla lekarza dentysty na atrakcyjnych warunkach. Pacjenci w ramach NFZ i komercyjni.
Tel. 509 613 319.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodkowym
gabinecie stomatologicznym w miejscowości
Goraj – ok. 50 km od Lublina. Praca w ramach
kontraktu z NFZ (4 dni w tygodniu 5 godz. dziennie) i praca komercyjna 100 proc. dla zatrudnionego. Gwarantowana duża liczba pacjentów. Gabinet zapewnia doświadczoną asystentkę stomatologiczną i potrzebne wyposażenie, między innymi aparat rtg. W przypadku trudności w zabiegach chirurgicznych oferujemy bardzo szybką i fachową pomoc. Istnieje możliwość atrakcyjnego noclegu (www.angloagroturystyka.pl).
Chodzi wyłącznie o 2 noclegi ze względu na interesujący rozkład godzin pracy (wt. – po południu, śr. – rano, czw. – po południu, pt. – rano).
Więcej szczegółów pod podanym numerem telefonu tel. 500 050 102 lub radent@autograf.pl
• Dynamiczne rozwijająca się specjalistyczna przychodnia stomatologiczna w Lublinie zatrudni
lekarza posiadającego specjalizację z protetyki
stomatologicznej, lekarza dentystę zajmującego się leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu żucia i lekarza periodontologia. Oczekujemy wysokiej jakości świadczonych usług i zamiłowania do stomatologii. Pacjenci prywatni
i w ramach NFZ. Tel. 502 074 078.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puławach
zatrudni chirurga stomatologicznego oraz ortodontę i lekarza dentystę. Korzystne warunki
współpracy. Tel.: 606 268 429, e-mail: awo.dent.
pulawy@gmail.com
• Nowoczesna przychodnia SmileArtStudio w Radzyniu Podlaskim zatrudni stomatologa. Atrakcyjne wynagrodzenie i pełny grafik pacjentów,
wyłącznie komercyjnych. Pacjentom oferujemy
kompleksowe leczenie. Na miejscu mikroskop,
cbct, laser itd. Mile widziana umiejętność pracy pod mikroskopem, ewentualnie możliwość
przyuczenia. Tel.: 602 233 998.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puławach
zatrudni z min. 2-letnim doświadczeniem. Korzystne warunki współpracy. Tel.: 606 268 429,
e-mail: awo.dent.pulawy@gmail.com
• Stomatolog do pracy w gabinecie stomatologicznym w Parczewie. Młody, zgrany zespół, nowoczesny sprzęt, własna pracownia rentgenowska
(CBCT, pantomogram, cefalometria), podtlenek
azotu, komputerowe znieczulenie i wiele innych
udogodnień. Wymagany rok doświadczenia. Zapraszamy do kontaktu: 696 034 570.
• NZOZ Idealmed przy ulicy Chodźki w Lublinie nawiąże współpracę lub zatrudni lekarzy stomatologów z doświadczeniem. Tel.: 604 485 601.
• Zatrudnię lekarza stomatologa na bardzo dobrych warunkach, dobrze wyposażony gabinet
plus asystentka do pomocy. Tarnogród, tel.: 502
924 444.
• Praca dla lekarza dentysty z doświadczeniem zawodowym a także asystentki stomatologicznej
z dyplomem i interesującym doświadczeniem
zawodowym. Leczymy pacjentów prywatnych
i dzieci w ramach NFZ. Zainteresowanych podjęciem pracy w naszej przychodni prosimy o przesłanie szczegółowej aplikacji na adres: gabinetydentystow@wp.pl z dopiskiem o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych zamieszczony w treści wiadomości.

Drobne
• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Telefon: 502 115 045.

• Wynajmę pomieszczenie pod gabinet lekarski
lub stomatologiczny w działającej placówce zajmującej się terapią dzieci i dorosłych w Chełmie,
ul. Lubelska. Tel. 504 400 874.
• Wynajmę budynek w centrum Lubartowa pod
gabinety (stomatologia, rehabilitacja… itp.). Tel.
534 253 460; 793 434 383.
• Sprzedam niedrogo nieużywany unit stomatologiczny, w cenie około 9,5 tys. złotych: Dabi
Atlante, Titanium 200, Croma Hasteflex, tapicerka – kolor beż, konstrukcja metalowa biel (ecru)
ze srebrnym, w komplecie, krzesełko lekarskie,
tacka pod konsolą. Unit został wyprodukowany
w 2010 roku, był używany przez około 2 miesiące, z powodu całkowitej zmiany moich warunków życiowych unit jest przechowywany zabezpieczony, w suchym pomieszczeniu, w okolicy
Warszawy. Tel.: 535 518 521, SMS proszę.
• Wynajmę lokal przy ul. W.Chodźki w Lublinie,
znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Collegium
Pharmaceuticum. Lokal z przeznaczeniem na
gabinet lekarski lub inną działalność medyczną. Tel.: 507 117 383.

reklama

Praca

• Wynajmę gabinet ginekologiczny. Lublin, ul.
Hempla 4. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601
273 000.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel.: 609 522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego województwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam: Histeroskop Wolf 3,8 mm kompletny
plus instrumentarium. Tel. 607 912 982.

Składki członkowskie w 2018 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem
1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki
członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca
składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył
75 lat lub został skreślony z rejestru członków
okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej

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

Pożyczki
Pożyczki socjalne będą realizowane – na bieżąco.
Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać
można telefonicznie:
w kasie LIL – 81 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87, Chełmie – 82 564 35
99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58. Zainteresowani proszeni są o odbiór przyznanych pożyczek
w drugiej połowie miesiąca.

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

konto na pożyczki:
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536-04-50 (51),
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, roda, 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, roda, 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, roda, 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

Biura w delegaturach
• 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, roda,
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 (Zamo ć)
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
roda:
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00
Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00
Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
gramowa:
Monika Bojarska-Ło , Leszek Buk, Maria Dura, Barbara Hasiec,
Hasie Grzegorz Pietras,
anusz Spustek, Jacek Szkutnik, Anna Zmysłowska
Janusz
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redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Małgorzata Gny , Dariusz Hankiewicz, ks. Wojciech Iwanicki,
Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL – www.
stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL –
www.kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia –
www.dsz.oil.lublin.pl
reklama

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14,
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek–czwartek: 7.30-15.30,
piątek: 7.30-14.00
• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, rody, czwartki:
9-15, wtorki i piątki – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamo ć
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek
8.30-14.30

