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Recepty: elektroniczna i papierowa
Parlament uchwalił ustawę o e-recep cie, a minister zdrowia 

wydał rozporządzenie o receptach: papierowych i elektronicz-
nych. Nie wszyscy lekarze są zadowoleni z tych rozwiązań.

pisze Jerzy Jakubowicz
str. 18-19

Kontynuacja osiągnięć 
i nowe pomysły

– Chcę kontynuować to, co wspólnie osiągnęliśmy w ostat-
nich latach (m.in. jako jedna z pięciu izb w kraju przygotowuje-
my wdrożenie RODO), ale przede wszystkim pragnę wprowa-
dzić nowe kierunki działania – 

mówił w swoim wystąpieniu Leszek Buk, 
nowy prezes ORL

str. 2-6

Prawnicy pro publico bono 
wspierają lekarzy
– Już ponad 80 mecenasów z całej Polski przyłączyło się do 

akcji „Prawnicy – Lekarzom”, w ramach której chcą pro pu-
blico bono wspierać lekarzy w kwestiach prawa pracy i umów 
o pracę –

mówi Katarzyna Pikulska, 
lekarz rezydent z OZZL, pracująca w WSzS w Lublinie, 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 10
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celem pracy samorządu jest przede 
wszystkim obrona godności zawodu le-
karza. – Ochrona szeroko pojętych dóbr 
osobistych, w tym dobrego imienia leka-
rza i lekarza dentysty, dlatego chciałbym, 
aby rzecznik prasowy LIL zagościł na sta-
łe w mediach, bo to Izba powinna być źró-
dłem informacji dla mediów.

W prezentowanym w czasie zjazdu 
programie Buk zaproponował poszerze-
nie zakresu porad prawnych i stworzenie 
programu pilotażowego, który pozwoliłby 

Wybory 2018

Kontynuacja osiągnięć i nowe pomysły
Kandydaci w swoich wystąpieniach 

zaprezentowali autorskie wizje funkcjo-
nowania lubelskiej Izby. Oba programy 
okazały się bardzo atrakcyjne ale osta-
tecznie delegaci wybrali program Lesz-
ka Buka, który wygrał ze swoim konku-
rentem dwoma głosami (Buk otrzymał 71 
głosów, Ciołko 69).

– Dlaczego zdecydowałem się kandy-
dować? – pytał z mównicy Buk, który od 
wielu lat związany jest z samorządem le-
karskim, a w ostatnich dwóch kadencjach 

był członkiem Rady Okręgowej i wice-
prezesem LIL. – Chcę kontynuować to, 
co wspólnie osiągnęliśmy w ostatnich la-
tach (m.in. jako jedna z pięciu izb w kra-
ju przygotowujemy wdrożenie RODO), 
ale przede wszystkim pragnę wprowa-
dzić nowe kierunki działania – podkreślał 
Buk, zaznaczając, że niekwestionowanym 

Leszek Buk, specjalista radiolog od 35 
lat związany ze Szpitalem Klinicznym nr 
4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie przez 
najbliższe cztery lata będzie pełnił funk-
cję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. 
Tak zdecydowali delegaci uczestniczą-
cy w XXXVIII Sprawozdawczo-Wybor-
czym Okręgowym Zjeździe Lekarzy, któ-
ry odbył się 24 marca 2018 roku.

Obradowano przy wysokiej frekwen-
cji, która wyniosła ponad 82 proc.

Wyrównany pojedynek

O stanowisko prezesa LIL ubiegał się 
obok Leszka Buka także Andrzej Cioł-
ko – specjalista urolog z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego przy al. Kra-
śnickiej w Lublinie (Ciołko był już pre-
zesem LIL w latach 2001-2009).

każdemu lekarzowi, w każdym miejscu 
(w domu i w pracy), o każdej porze sko-
rzystać z porady prawnej w każdym za-
kresie.

O roli sprawnie działającego biura 
prawnego mówił także Andrzej Ciołko, 
który w swoim programie postulował po-
szerzenie tego typu usług dla lekarzy. 

Edukacja lekarzy to drugi z fundamen-
talnych elementów programu, jaki prezen-
tował Leszek Buk, chwaląc dotychczaso-
wą pracę Komisji Kształcenia Medyczne-
go. – Poważnie należy pomyśleć o utwo-
rzeniu Ośrodka Dydaktycznego z pełnym 
zapleczem. Zapleczem, które rozwiązało-
by również wielką bolączkę Izby – brak 
parkingu. A jeżeli ośrodek, to chyba ra-
zem z siedzibą? – mówił Buk zaznacza-
jąc, że to decyzja dla Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy Delegatów LIL. 

Nowe i nowsze

Pamięć o mistrzach i nauczycielach 
a także podkreślenie obecności młodych 
lekarzy, to kolejne punkty programu, któ-
re prezentowali obaj kandydaci.

– Będę wnioskował o reaktywację ko-
misji młodych lekarzy – zapowiedział 
Buk. – Trzeba włączyć najmłodszych ko-
legów do czynnej pracy w organach Izby 
oraz w komisjach, wykorzystując ich wie-
dzę i potencjał w zakresie nowoczesnych 
form i technik wymiany informacji. To 
oni powinni wytyczać kierunek rozwoju 
szkoleń w ramach specjalizacji – mówił 
Buk, sugerując stworzenie funduszu po-
mocowego dedykowanego osobom spe-
cjalizującym się. – Myślę też o tym, aby 
w ramach Komisji Kształcenia stworzyć 
albo dział szkoleń dla lekarzy dentystów 
z zarezerwowanymi środkami fi nansowy-
mi, albo organizację szkoleń w Komisji 
Stomatologicznej w ramach jej autono-
mii funkcjonowania.
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Buk proponował też, aby w ramach 
Komisji Socjalno-Bytowej zliberalizo-
wać pomoc fi nansową dla seniorów 
o najniższych dochodach, a dla wszyst-
kich seniorów dofi nansowywać turnu-
sy sanatoryjne z transportem.

Na zakończenie swego wystąpie-
nia Leszek Buk zadeklarował zmia-
nę sprawowania funkcji prezesa tak, 
aby częściej brał udział w posiedze-
niach delegatur. 

– Moim marzeniem jest, aby to nie 
prezes siedział, myślał i wymyślał a in-
ni biegali i realizowali, co wymyśli. 
Chciałbym, żeby to koledzy, członko-
wie Izby siedzieli i myśleli a prezes ro-
bił to, co zostało ustalone przez zjazd 
i Radę Okręgową – podkreślił Buk 
kończąc swe wyborcze wystąpienie. 

Andrzej Ciołko z kolei apelował, 
aby samorząd lekarski był elastyczny 

Wybory 2018

chirurgii ogólnej i urolog Jacek Nie-
zabitowski (w minionej kadencji peł-
nił funkcję rzecznika praw pacjenta), 
a także 37 członków ORL; 18 zastęp-
ców Okręgowego Rzecznika Odp. Za-
wodowej; 23 członków Okręgowego 
Sądu Lekarskiego; 5 członków Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej; 10 człon-
ków Okręgowej Komisji Wyborczej 
i 26 delegatów na krajowy zjazd le-
karzy (listy nazwisk tych osób druku-
jemy na sąsiedniej stronie).

Wcześniej jednak, zgodnie z obo-
wiązującym prawem, delegaci za-
twierdzili roczne i kadencyjne spra-
wozdania Okręgowej Rady Lekar-
skiej; Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej, Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Okrę-
gowej Komisji Wyborczej. Ważnym 

punktem obrad było przyjęcie spra-
wozdania z wykonania budżetu za 
2017 rok a także podjęcie uchwa-
ły o udzieleniu absolutorium ORL 
(szczegółowe sprawozdania z działal-
ności ORL i komisji problemowych 
a także z działalności sądu lekarskie-
go i rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej, jak również sprawozdanie 
fi nansowe i budżet na 2018 opubliko-
waliśmy w poprzednim wydaniu „Me-
dicusa” – z kwietnia 2018).

Zjazd lekarzy rozpoczął się od 
wzruszającej ceremonii wręczenia 
medali LIL – w tym roku otrzymały go 
dwie lekarki: Maria Anna Ryss – pe-
diatra i Monika Bojarska-Łoś – dia-
betolog (piszemy o tym na str. 8-9).

Anna Augustowska 

i otwarty. – Samorząd to jedyna or-
ganizacja, która zrzesza wszystkich 
lekarzy bez względu na ich poglądy 
i przynależność do innych organizacji 
– mówił, podkreślając rolę korporacji 
w obronie godności zawodu. Ciołko re-
ferując swój program podkreślał rolę 
opieki nad seniorami, pomoc dla mło-
dych lekarzy, sprawną opiekę prawną 
i kształtowanie prawdziwego wizerun-
ku lekarzy. Postulował też stworzenie 
internetowej platformy medialnej. 

Nie tylko wybory

W oczywisty sposób wybory nowe-
go szefa ORL były najbardziej emo-
cjonującą częścią zjazdu. Ale dele-
gaci dokonali także wyboru Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – został nim specjalista 

Okręgowa Rada 
Lekarska 8. kadencji
Barszczewski Andrzej
Barszczewski Piotr
Bartosiewicz Iwona
Barwińska-Altmajer Franciszka
Bąk-Kusiej Władysława
Bojarska-Łoś Monika
Choduń Ewa
Ciołko Andrzej
Czajka Iwona
Dobrzańska-Pielichowska Teresa
Dubejko Janusz
Dudko Ewa
Dura Maria
Godzisz Wiesław
Hałabuda Jan
Hankiewicz Dariusz
Hasiec Barbara
Jakubowicz Jerzy
Kos Marek
Kosikowski Jakub
Lewandowski Marek
Marcyniuk Danuta
Marzec Katarzyna
Mazurek Marek
Pietras Grzegorz
Prystupa Marian
Ryss Maria
Samborski Dariusz
Spustek Janusz
Stankiewicz Marek
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Szkutnik Jacek
Tuszkiewicz-Misztal Ewa
Tymczyna-Borowicz Barbara
Wasilczyk Grażyna
Wróblewski Marian
Zygo Bartosz

Zastępcy Okręgowego 
Rzecznika 
Odpowiedzialności 
Zawodowej
Dubiel Paweł
Flis Zbigniew
Hemerling Anna
Hołysz Janusz
Jurko Cezary
Kątska Emilia
Kościańska Beata
Kożuchowska-Wróblewska Lidia
Lewartowska vel Lewartowicz Dorota
Migielska-Wołyniec Jadwiga
Olszewska Barbara
Petrykowska-Lorek Anna
Pieńkowska Halina
Sawa Ireneusz
Walicka Krystyna
Zastawna-Wereszczyńska Bożena
Żak-Żybura Jolanta
Żukowska Teresa

Okregowa Komisja 
Rewizyjna
Bąk Michał
Budzyńska Maria
Kornet Marcin
Łukasiewicz Sergiusz
Puchala Tomasz

Okręgowy Sąd 
Lekarski
Bijak Piotr
Czerkies Jolanta
Dobrzański Antoni
Elert Małgorzata
Górniewski Zenon
Grzywna Leszek
Hasiec Tomasz
Jóźwiakowski Paweł
Korona Henryk
Kostrzewa Włodzimierz
Kosut Zbigniew
Kozak Gustaw
Krawczyk Andrzej
Krupski Witold
Latosiewicz Maryla
Lewandowska Anna
Niderla Alicja
Sompor Jacek
Stokowska-Wojda Małgorzata
Szadurski Marek
Trubecki Paweł
Walawska Beata
Wilczyński Grzegorz

Okręgowa Komisja 
Wyborcza
Bartosiewicz Iwona
Barwińska-Altmajer Franciszka
Choduń Ewa
Dudko Ewa
Dura Maria
Faber-Bijak Monika
Hasiec Barbara
Stankiewicz Marek
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Zmysłowska Anna

Delegaci na Krajowy 
Zjazd Lekarzy
Barszczewski Andrzej
Bąk-Kusiej Władysława
Bojarska-Łoś Monika
Bukowski Marek
Ciołko Andrzej
Dobrzańska-Pielichowska Teresa
Dubejko Janusz
Dudko Ewa
Dura Maria
Hankiewicz Dariusz
Hasiec Barbara
Konopelko Michał
Latek Mateusz
Lewandowski Marek
Lewkowicz Krzysztof
Mazurek Marek
Pietras Grzegorz
Rolska-Kopińska Anna
Samborski Dariusz
Spustek Janusz
Stankiewicz Marek
Szafrańska-Kocuń Wioletta
Szkutnik Jacek
Tuszkiewicz-Misztal Ewa
Wysokińska-Miszczuk Joanna
Zmysłowska Anna
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Apel nr 1
Zjazd apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

o udostępnienie przed 30 kwietnia 2018 roku wytycznych dla 
lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych, a opra-
cowanych przez zespół Naczelnej Izby Lekarskiej – dotyczących 
wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych (RODO) oraz przepro-
wadzenie stosownych szkoleń w powyższym zakresie.

Apel nr 2
Zjazd apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

o podjęcie działań zmierzających do:
1. Poprawienia sposobu komunikacji pomiędzy członkami 

Lubelskiej Izby Lekarskiej a biurem LIL, z wykorzystaniem wszyst-
kich nowoczesnych środków elektronicznych.

2. Poinformowania wszystkich członków LIL za pośrednic-
twem strony internetowej Izby oraz w Biuletynie Izby o zakre-
sie działania samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy den-
tystów.

3. Zmodyfi kowania formy zatrudnienia redaktora naczel-
nego pisma „Medicus” w kierunku umowy na czas określony 
z uwzględnieniem kadencyjności organów samorządu zawo-
dowego.

4. Zlecenia zewnętrznego audytu fi nansowego na zakoń-
czenie kadencji organów samorządu zawodowego lekarzy i le-
karzy dentystów. 

Apel nr 3
Zjazd apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

o podjęcie działań zmierzających do opracowania strategii bu-
dowania pozytywnego obrazu środowiska lekarskiego oraz mo-
nitorowanie przypadków naruszeń dobrego imienia lekarzy.

Uchwała 
– sprawozdanie fi nansowe 2017 r.
Zjazd postanowił zatwierdzić sprawozdanie fi nansowe Lu-

belskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 stanowiące załącznik do ni-
niejszej uchwały, na które składa się: 

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 
19.371.701,55 zł,

b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przycho-
dów nad kosztami w kwocie 1.278.281,64 zł.

Zjazd przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami 
w kwocie 1.200.000,00 zł na fundusz własny, 78.281,64 zł na 
fundusz pomocowy.

Uchwała 
– budżet 2018 r.

Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwa-
la budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018, w którym za-
warte są przychody ogółem na kwotę 6.829.500,00 zł, kosz-
ty na kwotę 6.819.020,00 zł, który stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały.

Apele i uchwały
XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu
Marek Kos, 49 lat, specjalista chirurgii 
i zdrowia publicznego, doktorat w 2004 r., 
dyrektor Szpitala Powiatowego w Kraśni-
ku, przewodniczący Komisji Zdrowia Sej-
miku Województwa Lubelskiego.

Prezes

Leszek Buk, 61 lat, specjalista radiolog w PSK-4 
w Lublinie, wiceprezes ORL w minionej kaden-
cji.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Wiceprezes

Grzegorz Pietras, 52 lata, specjalista gineko-
log położnik, doktorat w 1995 roku, pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki 
Położnictwa i Perinatologii Akademii Medycz-
nej w Lublinie - SPSK-4 w Lublinie. Animator 
sportu i rekreacji.

Wiceprezes ds. stomatologii

Jacek Szkutnik, 60 lat, doktorat w 1992 ro-
ku, starszy wykładowca w Zakładzie Zaburzeń 
Czynnościowych Narządu Żucia Lubelskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Wiceprezes w mi-
nionej kadencji.

Sekretarz

Monika Bojarska-Łoś, 25 lat w zawodzie, dok-
torat w 1998 roku, specjalista chorób wewnętrz-
nych i diabetolog od zawsze związana z Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, wy-
bitna animatorka szkoleń dla lekarzy z zakresu 
kompetencji miękkich. Pracowita jak mrówka.

Skarbnik

Barbara Hasiec, 37 lat w zawodzie, specja-
lista w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych, 
długoletnia ordynator Oddziału Chorób Zakaź-
nych Dziecięcych lubelskiego Szpitala im. Ja-
na Bożego, autorka licznych publikacji o te-
matyce chorób zakaźnych i szczepień profi -
laktycznych. 

Bartosz Zygo, 30 lat, lekarz na rezyden-
turze z chorób wewnętrznych w PSK-4 
w Lublinie.

Dariusz Samborski, 45 lat, lekarz den-
tysta, doktorat w 2009 r., specjalista sto-
matologii zachowawczej z endodoncją, 
a diunkt w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie.

Andrzej Ciołko, 56 lat, specjalista urolog 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Lublinie, prezes ORL i członek Na-
czelnej Rady Lekarskiej w latach 2001-
2009 oraz członek Centralnej Komisji 
Egzaminów Lekarskich, wiceprzewodni-
czący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej 
OZZL. Skarbnik Lubelskiej Izby w latach 
2009-2013.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności 

Zawodowej 

Jacek Niezabitowski, 64 lata, blisko 40 lat 
w zawodzie lekarza, doktorat w 1986 roku, 
specjalista urolog i ordynator w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Już 
raz dzielnie zmierzył się z tą funkcją w Lu-
belskiej Izbie Lekarskiej.

Członkowie: Przewodniczący Delegatur:

Zamość

Marek Mazurek, specjalista chirurgii 
ogólnej i onkologicznej.

Chełm

Wiesław Godzisz, specjalista urolog.

Biała Podlaska

Jan Hałabuda, specjalista chorób we-
wnętrznych i gastrologii.

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lubli-
nie zostanie wyłoniony, zgodnie z regulaminem wyborczym, 
spośród sędziów wybranych na 38. Okręgowym Zjeździe Le-
karzy

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lubli-
nie zostanie wyłoniony, zgodnie w regulaminem wyborczym, 
spośród członków komisji wybranych na 38. Okręgowym Zjeź-
dzie Lekarzy. 

Przewodniczący 
komisji problemowych ORL:

Kultury – Dariusz Hankiewicz,
ds. Lekarzy Seniorów – Marek Stankiewicz,
Sportu i Rekreacji – Grzegorz Pietras,
Etyki Lekarskiej – Ewa Tuszkiewicz-Misztal,
Prawa Wykonywania Zawodu – Barbara Hasiec,
Stomatologicznej – Jacek Szkutnik,
Socjalno-Bytowej – Janusz Spustek,
ds. Konkursów – Marek Kos,
ds. Młodych Lekarzy – Jakub Kosikowski,
Kształcenia Medycznego – Monika Bojarska-Łoś,
ds. Lecznictwa Otwartego – Teresa Dobrzańska-Pielichowska.

Składy osobowe poszczególnych komisji będą przegłosowa-
ne i zatwierdzone po kolejnym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej. 
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Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, lecz także osobom spoza społeczności le-
karskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest 
szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych.

Odznaczenie zostało ustanowione w 2001 roku.

Maria Anna Ryss
pediatra, 

w rozmowie z Anną Augustowską

• Pamiętam Pani wspaniały warkocz… Dla mnie i moje-
go brata oznaczał, że idziemy do najmilszej Pani Doktor, któ-
rej się nie baliśmy.

– Dawne czasy! Miło mi! Zawsze lubiłam pracę z dzieć-
mi chociaż pediatria i praca w przychodni rejonowej (a potem 
w poz) to trochę zbieg okoliczności. Inaczej planowałam swo-
ją karierę. Po studiach na Wydziale Lekarskim zaczęłam pracę 

Monika Bojarska-Łoś
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, 

w rozmowie z Anną Augustowską

• Diabetolog to jeden z najbardziej zapracowanych lekarzy, 
pewnie można nie opuszczać gabinetu?

– To dość specyfi czna specjalizacja a ilość pracy jest nie tyl-
ko związana z coraz większą liczbą zachorowań na cukrzycę. 
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą i postępującą i to powodu-
je, że pacjent pozostaje pod naszą opieką przez wiele lat. Poza 
wiedzą z zakresu medycyny konieczne są umiejętności z zakre-
su komunikacji z chorym, duża cierpliwość i empatia. W pew-
nym sensie stajemy się towarzyszami naszych pacjentów i ich 
przewodnikami w drodze do osiągania celów terapeutycznych. 
Ta relacja jest też dość trudna, często nie odnosimy spektaku-
larnych sukcesów, jak na przykład w specjalnościach zabiego-
wych. Wynika to z tego, że w tej chorobie najwięcej zależy od 
samego pacjenta, jego determinacji i chęci stosowania się do 
zaleceń. Co tu kryć – leczenie osób z cukrzycą to długa i czę-
sto wyboista droga.

Aby skutecznie pomagać pacjentom nie tylko z cukrzycą, 
poza wiedzą merytoryczną, trzeba po prostu lubić innych lu-
dzi i umieć ich słuchać 

• Znajduje też Pani od lat czas na intensywną pracę w sa-
morządzie lekarskim. Co nie jest chyba łatwe?

– To kwestia odpowiedniego zarządzania czasem, modne dziś 
określenie (śmiech), czy bardziej precyzyjnie: zarządzania sobą, 

Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji, 
prowadził prezes Janusz Spustek. W swoich wystąpieniach prze-
wodniczący delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamo-
ściu oraz przewodniczący komisji problemowych ORL, składali po-
dziękowania za współpracę koleżankom i kolegom, członkom Okrę-
gowej Rady Lekarskiej. Szczególne podziękowania przekazano pra-
cownikom Biura LIL, którzy pomagali w bieżącej pracy organizacyj-
nej poszczególnych komisji, a wśród nich pp. Elżbiecie Duszyńskiej, 
Kamili Chudaszek, Justynie Knieć, Monice Macyra, Magdalenie My-
słowskiej-Góźdź, Małgorzacie Malessie i Patrycji Łukasik.

Komisja Wykonywania Zawodu – wszystkie prace związane 
z działalnością komisji przeprowadzano na bieżąco. Wydano 3 za-
świadczenia zezwalające na pracę w krajach Unii Europejskiej.

Komisja Kształcenia Medycznego – zakończył się pierwszy 
w naszej Izbie kurs e-learning z zakresu prawa medycznego, wy-
magany do specjalizacji. Przygotowywane są kolejne kursy. Przed-
stawiciele KKM uczestniczyli w spotkaniu w NRL, dotyczącym orga-
nizacji kursów z zakresu bioetyki dla lekarzy stażystów.

Komisja Kultury – w dniu 10 marca 2018 r. odbył się w Galerii 
„U Lekarzy” wernisaż prac Krzysztofa Muskalskiego „Grenlandia – 
kolorowy odcień bieli”.

Komisja Socjalno-Bytowa – pracowała na bieżąco rozpatrując 
wszystkie złożone wnioski o zapomogi. (jj)

w Instytucie Pediatrii przy ul. Staszica na oddzia-
le neonatologii, dostałam też stypendium dokto-

ranckie i pewnie w tym kierunku bym podążała, 
ale… urodziłam dziecko, potem miałam kłopoty ze 

zdrowiem i musiałam zmodyfi kować swoje plany. Nie ża-
łuję. Związałam się z przychodnią przy ul. Łabędziej w Lublinie, 
w której do dziś pracuję (po przekształceniu w latach 90. utwo-
rzyłyśmy z koleżankami lekarkami spółkę Ani-Med.).

• Znalazła też Pani czas na działalność w samorządzie le-
karskim.

– To bardzo ważna dla mnie część działalności zawodowej. 
Z samorządem związałam się od pierwszych chwil odkąd został 
reaktywowany zaraz po transformacji ustrojowej i przez te lata 
działałam w różnych strukturach naszej Izby, ale chyba najbliższa 
była mi praca w Komisji Etyki. Zawsze bardzo dbałam o kształ-
towanie wzorowego wizerunku lekarza i chciałam, aby lekarze 
byli na to wyczuleni i bardzo o to dbali. 

• Znane jest Pani zaangażowanie nie tylko w pracę z pacjen-
tami, ale też ze studentami. Co obok wiedzy medycznej stara się 
Pani przekazać młodemu pokoleniu?

– Pediatria jest trudną specjalizacją, na pewno wymaga pew-
nych predyspozycji, bo obok praktyki trzeba mieć też empatię, 
pewien rodzaj intuicji i to, co ja uważam za najważniejsze, zaan-
gażowanie. Wtedy spotka nas nagroda, obok relacji lekarz – pa-
cjent pojawi się relacja bezcenna: człowieka z człowiekiem. I te-
go staram się nauczyć studentów. Staram się również przekazać 
studentom to, że zawód lekarza wymaga nieustannego kształce-
nia się, bo w medycynie to, co dziś jest prawdą, jutro może być 
nieprawdą.

ale przede wszystkim poczucia, że warto angażować się w dzia-
łalność na rzecz naszej korporacji zawodowej, na rzecz integra-
cji lekarzy. Myślę, że wyniosłam to z domu. Smutne i niepoko-
jące jest to, że często w relacjach między lekarzami brak jest 
wzajemnego szacunku, występuje niechęć i agresja.

• Medal LIL to dla Pani…?
– Przyznany mi przez kapitułę Medal LIL jest dla mnie 

ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Wśród członków ka-
pituły zasiadają między innymi moi nauczyciele zawodu, dla 
których mam wielki podziw i szacunek. Odznaczenie ma dla 
mnie również drugi wymiar, bardzo emocjonalny, rodzinny – 
wiele lat temu Medal LIL otrzymał mój nieżyjący już tata, Jan 
Bojarski, który od pierwszej kadencji działalności lekarskiego 
samorządu pracował na rzecz naszego środowiska.

Z obrad ORL – marzec 2018 r.

reklama

Oferta wakacyjna

Połącz odpoczynek na Roztoczu, a szczególnie w „Małpim Gaju” 

znajdującym się w przylegającym do pensjonatu lesie, z kontynu-

acją wyzwań, które narzuciłeś sobie na ten rok. Możesz w naszym 

pensjonacie: doskonalić znajomość języka angielskiego (metoda 

Callana, 2 godz. dziennie), uczyć się gry w szachy, gry na gitarze, 

poprawiać kondycję fi zyczną na bieżni i orbitreku, rozwinąć swoje 

umiejętności w zakresie tańca towarzyskiego, gry w ping-ponga, 

siatkówkę (dysponujemy boiskiem), jeździć na rowerze.

Jeżeli uda Ci się zorganizować grupę 10-osobową, wówczas koszt 

5-dniowego obozu, wraz z pakietem powyższych zajęć, wynosi 

800 zł od osoby. W grupach 20-osobowych koszty spadają do 500 zł 

za turnus od osoby. Koszt turnusu bez atrakcji (język angielski, taniec 

towarzyski, szachy, gitara) wynosi 350 zł od osoby. Towarzyszący 

Ci rodzice mogą skorzystać z programu  „Detoks – oczyszczanie”. 

W ciągu całego roku proponujemy intensywne warsztaty języko-

we prowadzone przez Native Speakerów. Jest to zasadniczy pro-

fi l działalności naszej angloAGROTURYSTYKI, mamy w tym zakre-

sie rewelacyjne efekty.

Zapraszamy na naszą stronę: 

www.angloagroturystyka.pl

Pensjonat angloAGROTURYSTYKA
Olszanka 54, 23-465 Turobin, woj. lubelskie, Roztocze

www.angloagroturystyka.pl, 

angloagroturystyka@gmail.com

tel.: +48 572 204 570

AngloAgroturystyka

Atrakcje:

D A N U T A  R A D E J
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O tym, że spędzanie urlopu na wiej-
skiej działce letniskowej może być nie-
bezpieczne, zaświadcza opisany niżej 
przypadek. Jego przebieg najlepiej zilu-
struje przegląd „krok po kroku” doku-
mentacji medycznej, której sporządzenie 
było efektem wystąpienia u trzydziesto-
letniego mężczyzny następujących obja-
wów: silny ból głowy oraz oczu (głów-
nie), nudności, wymioty treścią pokarmo-
wą (jeden raz), temperatura ciała 38,5° C, 
ciśnienie 160/110.

Dzień pierwszy, czwartek:
1) godz. 17.00 ‒ próba wezwania ka-

retki z wojewódzkiej stacji ratownictwa 
medycznego zakończona odmową (przy-
czyna ‒ brak zespołu z lekarzem);

2) godz. 18.00 ‒ wizyta w prywatnej 
poradni świątecznej opieki zdrowotnej 
w mieście powiatowym; w dokumenta-
cji medycznej ‒ oprócz powyższych in-
formacji przekazanych przez pacjenta ‒ 
znalazła się m.in. konkluzja: „Neurolo-
gicznie bez objawów uszkodzenia obwo-
dowego i ośrodkowego układu nerwowe-
go, stan ogólny dobry. Konieczna konsul-
tacja okulistyczna w trybie ostro-dyżuro-
wym w celu wykluczenie jaskry”;

3) godz. 21.00 ‒ porada ambulatoryj-
na w oddziale okulistycznym wojewódz-
kiego szpitala specjalistycznego w innym 
mieście powiatowym; w wywiadzie: „Ból 
obu oczu. Badanie przedmiotowe. Dole-
gliwości nie są spowodowane przyczyna-
mi okulistycznymi. Ustne zalecenie kon-
troli w POZ następnego dnia”.

Dzień drugi, piątek:
1) godz. 8.00 ‒ „wybłaganie” popołu-

dniowej wizyty u „swojego” lekarza ro-
dzinnego;

2) godz. 16.00 ‒ wizyta w poradni 
POZ; zapis w karcie pacjenta: „Silny ból 

zapadło na podstawie przytoczonych wy-
jaśnień i na podstawie opinii biegłego le-
karza chorób wewnętrznych, który m.in. 
trafnie zauważył, że nie było potrzeby kie-
rowania pokrzywdzonego jeszcze raz do 
okulisty, skoro wcześniej lekarz tej spe-
cjalności wykluczył wszelkie okulistycz-
ne przyczyny dolegliwości.

Oczywiście ani zastępca ORzOZ, ani 
skład orzekający okręgowego sądu le-
karskiego nie byli władni rozstrzygnąć 
wątpliwości pokrzywdzonego, dotyczą-
cych organizacji świadczeń zdrowotnych 
z ubezpieczenia społecznego. Czy jednak 
rzecznik, czyli oskarżyciel uprawniony do 
oceny, jakie zachowania lekarzy sprzecz-
ne z etyką lekarską mają trafi ć na sądową 
wokandę, nie powinien pochylić się rów-
nież nad postępowaniem lekarza świą-
tecznej opieki zdrowotnej, który wszakże 
dobę przed lekarzem POZ ocenił stan cho-
rego jako „dobry”? Rzecznik nawet go nie 
przesłuchał, co ‒ jak spekuluję ‒ mogło 
być podyktowane odczuciami pokrzyw-
dzonego, wyrażonymi w jego skardze 
i ostatecznie doprowadziło do rozstrzy-
gnięcia sprawy po myśli pacjenta.

Wedle autorów dysertacji zatytułowa-
nej „Personel medyczny szpitali w oce-
nach i opiniach pacjentów” (Acta Uni-
versitatis Lodziensis, Folia Socjologi-
ca nr 26, Wydawnictwo UŁ) przeważają 
opinie, iż stosunek większości lekarzy do 
badanych osób był ‒ niestety ‒ negatyw-
ny. Aby ten obraz zmienić, trzeba zmie-
nić podejście lekarzy do pacjentów, a po-
stępowanie dyscyplinarne, prowadzone 
w ramach samorządu zawodowego, cel 
ten realizuje znakomicie.

Jerzy Ciesielski

Autor jest adwokatem w Łodzi, 
publicystą i długoletnim współpracownikiem 
samorządowej prasy lekarskiej.

Cena „świętego spokoju lekarza”
Z lekarskiej wokandy

gałek ocznych, konieczna natychmiasto-
wa konsultacja okulistyczna ‒ jaskra”;

3) godz. 17.00 ‒ wizyta u okulisty pro-
wadzącego specjalistyczną praktykę le-
karską; lekarz z podejrzeniem neuroin-
fekcji kieruje cierpiącego na oddział cho-
rób zakaźnych;

4) godz. 19.40 ‒ przyjęcie do kliniki 
chorób zakaźnych w wojewódzkim szpi-
talu specjalistycznym i rozpoznanie tam 
zapalenia opon rdzeniowo-mózgowych, 
spowodowanego przez enterowirusy oraz 
zapalenia dróg moczowych.

W skardze do okręgowej izby lekar-
skiej pacjent stwierdza: „Od dziesięciu lat 
jestem pracownikiem i moi pracodawcy 
rzetelnie odprowadzają składki na ubez-
pieczenie zdrowotne”, a następnie pyta: 
„Dlaczego nie otrzymałem należytej po-
mocy lekarskiej w ramach mojego ubez-
pieczenia?”. W swoim piśmie pokrzyw-
dzony położył szczególny nacisk na za-
chowanie się lekarza POZ, donosząc, że 
ten nawet go nie zbadał, tylko bezrad-
nie rozłożył ręce i stwierdził, że… to nie 
do niego z takimi dolegliwościami. Da-
lej skarżący się pisze: „Poczułem się jak 
symulant albo śmieć, który zakłóca świę-
ty spokój lekarzowi”.

Odpowiedzi na skargę pokrzywdzo-
nego poszukiwał zastępca okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 
prowadząc postępowanie wyjaśniające. 
Rezultatem jego pracy był wniosek o uka-
ranie lekarza POZ za niedołożenie należy-
tej staranności w badaniu podmiotowym 
i niezbadanie pacjenta przedmiotowo 
w czasie jego wizyty w poradni. Obwinio-
ny lekarz przyznał się do win wyjaśnia-
jąc, że swoją pewność rozpoznania jaskry 
opierał na doświadczeniach związanych 
z przebiegłem takiej choroby u… człon-
ka swojej rodziny. Orzeczenie skazujące 

coraz częstsze praktyki dyrekcji szpitali, 
którzy stosując je „rozgrywają” lekarzy 
na umowach o pracę, wykorzystując na-
sze braki w wiedzy z zakresu prawa pra-
cy, zmuszając lekarzy to podpisywania 
np. w ramach umów rezydenckich od ra-
zu opt-outów i zakazu konkurencji – a bez 
tej umowy lekarz nie rozpocznie specjali-
zacji (tak zdarzyło się w Gdańsku). Nie-
którzy lekarze np. w Poznaniu usłyszeli, 
że dostaną podwyżki, jeśli wezmą 16 dy-
żurów. W Lublinie natomiast dodatek dy-
żurowy na ortopedii i innych oddziałach 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym jest obarczony odpowiedzialnością 
zbiorową – jeśli jeden lekarz z oddziału 
przekroczy opt-out, to reszta lekarzy rów-
nież dodatku nie dostaje, a rzeczony le-
karz jest zmuszany do podpisania wstecz-
nie opt-outu. 

Takich sytuacji i podobnych w całym 
kraju jest bardzo wiele. Nie tylko leka-
rze rezydenci, ale również specjaliści są 
zmuszani do podpisywania paradoksal-
nych umów o pracę, a nasza nieznajo-
mość prawa pracy oraz brak dostępu do 
drogich usług mecenasów powodują, że 
często nie tylko zostajemy z problemem 
sami, ale również jesteśmy mobbingowa-
ni przez dyrekcje m.in. groźbą utraty pra-
cy, jeśli umowy nie podpiszemy. 

Podpisane na początku roku porozu-
mienie między ministerstwem zdrowia 
a rezydentami wcale sprawy nie rozwią-
zuje, a nawet w pewnym sensie jeszcze 
bardziej naraża lekarzy na podobne ma-
newry pracodawców ponieważ wciąż nie 
ma żadnych aktów prawnych, które od-
górnie ustalałyby, jak ma wyglądać umo-
wa o pracę, co ma być, a co nie ma w niej 
być zawarte.

• I wtedy pojawił się pomysł na ak-
cję „Prawnicy – Lekarzom”. Jak do te-
go doszło? 

– Inicjatywę rozpoczął mecenas To-
masz Popiołek-Janiec, prawnik pocho-
dzący z Lublina – już od stycznia 2018 
pomagał lekarzom rezydentom, ale od-
bierał tyle telefonów od lekarzy z całej 
Polski, którzy borykają się z problema-
mi związanymi z prawem pracy, że do-
szliśmy do wniosku, że potrzebna jest 
mu pomoc.

Po apelu moim i mecenas Sylwii Gre-
gorczyk-Abram z Warszawy już na po-
czątku lutego 2018 zgłosiło się około 80 
mecenasów z całego kraju gotowych pro 
publico bono wspierać lekarzy w kwe-
stiach prawa pracy i umów o pracę – 
wspierać bezpośrednio przez rozmowy 
telefoniczne oraz, jeśli zajdzie potrze-
ba, poprzez reprezentowanie ich osobi-
ście w szpitalach. Mecenas Gregorczyk-
Abram wraz z mecenas Agatą Owczarską 
podjęły się skoordynowania akcji w skali 
kraju – tak, aby dostęp do opieki prawnej 
był jak najszybszy i sprawny, a mecenas 
Popiołek-Janiec cały czas zapewnia po-
moc i koordynację merytoryczną na bar-
dzo wysokim poziomi. Zgłoszeń z całej 
Polski jest bardzo dużo, szukają jej za-
równo młodzi, jak i starsi lekarze a na-
wet całe grupy lekarzy. 

Prawnicy chcą pomóc, nam lekarzom, 
w odzyskaniu równoprawnej pozycji wo-
bec ich pracodawców, przeciwdziałać 

różnorodnym formom mobbingu dyrek-
cji szpitali i dać lekarzom narzędzia do 
ochrony ich praw pracowniczych, abyśmy 
mogli podejmować samodzielne decyzje 
dotyczące warunków pracy.

Akcja jest niezależna i niezwiązana 
z żadną organizacją lekarską (zależy na 
tym mecenasom, którzy przede wszystkim 
chcą pomóc zwykłym lekarzom, przysło-
wiowym doktorom Kowalskim, także tym 
z małych miasteczek), ale wszystkie du-
że organizacje, takie jak OZZL, Porozu-
mienie Rezydentów OZZL, Komisja Mło-
dych Lekarzy oraz Naczelna Rada Lekar-
ska popierają i chwalą pomysł oraz zobo-
wiązały się rozpowszechniać informacje 
o inicjatywie.

• Powiedzmy więc, kto dokładnie mo-
że z tej pomocy skorzystać i w jaki spo-
sób? 

– Z pomocy prawnej będzie mógł sko-
rzystać każdy lekarz, który pracuje na 
podstawie umowy o pracę w publicz-
nym szpitalu lub innej publicznej jedno-
stce ochrony zdrowia. Pomoc prawna do-
tyczy warunków pracy lub płacy.

Lekarz, który potrzebuje takiej po-
mocy, powinien wysłać wiadomość pod 
adres prawnicylekarzom@gmail.com 
W wiadomości należy podać: miasto 
i województwo, w którym lekarz wyko-
nuje zawód i krótko opisać, czego doty-
czy problem a także podać oczekiwany 
termin i sposób kontaktu prawnika (ma-
il lub kontakt telefoniczny). Do dyspozy-
cji jest również link na Facebooku doty-
czący akcji. Wiadomość jak najszybciej 
zostanie przekazana do jednego z praw-
ników działających najbliżej miejsca wy-
konywania zawodu przez lekarza, który 
otrzyma kontakt telefoniczny i mailowy 
do prawnika i skontaktuje się z nim w spo-
sób i w terminie oczekiwanym przez leka-
rza, aby dalej podjąć bezpośrednią współ-
pracę. Kontakt powinien być nawiązany 
najdalej w ciągu 24 godzin! 

Prawnicy pro publico bono wspierają lekarzy 
z Katarzyną Pikulską, 
lekarzem rezydentem z OZZL, 

pracującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

• Już ponad 80 mecenasów z całej Pol-
ski przyłączyło się do akcji „Prawnicy – 
Lekarzom”, która chyba bardzo pozytyw-
nie zaskoczyła środowisko lekarskie?

– To prawda. Tak ważnej, potrzebnej 
i w pewnym sensie przełomowej inicja-
tywy, jaką jest akcja „Prawnicy – Leka-
rzom” bardzo potrzebujemy i wspaniale, 
że się zdarzyła. Akcja jest odpowiedzią na 

Więcej szczegółów należy szukać na 
stronach:
https://www.facebook.com/prawnicy-
lekarzom/
http://prawnicylekarzom.pl/

Zapraszamy do współpracy również 
mecenasów – zgłoszenia wciąż są przyj-
mowane pod tym samym adresem mail-
owym.

Wynajmę nowoczesny budynek pod gabinety lekarskie 
w Chełmie (centrum) przy ul. K.Kurpińskiego 12.

Powierzchnia budynku - 306 m2

Możliwość adaptacji budynku pod każdą działalność. Tel. kontaktowy 602 394 013



Tekst: Anna Augustowska

Lekarski kalejdoskop

Rekolekcje wielkopostne
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla duszpasterstwa lu-

belskiej służby zdrowia wygłosił ks. dr Krzysztof Podstawka, 
obecnie dyrektor programowy Radia Plus 87.9 FM.   Rekolek-
cje odbywały się kościele rektoralnym pw. św. Wojciecha w Lu-
blinie – Dom Rekolekcyjny na Podwalu. Szpikożercy są w LublinieDawcy szpiku kolejny raz mogli zarejestrować się w reje-

strze skupiającym osoby gotowe pomóc chorym na nowotwory 
krwi. Akcję „Szpikożercy”, która odbyła się 28 marca br., zor-
ganizowali studenci – na trzech wydziałach UMCS: Filozofi i 
i Socjologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki a także na Wy-
dziale Politologii prowadzono rejestrację potencjalnych daw-
ców szpiku. Tego typu akcje odbywają się pod egidą Funda-
cji DKMS, która ma już w swojej bazie ponad 1,2 mln goto-
wych do pomocy.

Szczepmy maluchy!Dzieci urodzone w latach 2013-2016 mogą skorzystać z dar-
mowych szczepień przeciwko pneumokokom. Z tej formy pro-
fi laktyki może skorzystać 7 tysięcy dzieci z województwa lubel-
skiego. Program bezpłatnych szczepień, które należą do grupy 
szczepień zalecanych a nie obowiązkowych – ich koszt to ok. 700 
zł za dwie dawki – będzie prowadzony do 29 czerwca. 

Zdrowy przedszkolakW marcu odbyła się jubileuszowa V Gala Festiwalu Zdro-
wia Przedszkolaka, zorganizowana przez przedszkola należą-
ce do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lu-
blin na czele z Przedszkolem nr 35 w Lublinie oraz Studenc-
kim Kołem Naukowym Dietetyków Wydziału Nauk o Żywno-
ści i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Wyróżniono przedszkola od 5 lat zaangażowane w organizację 
tego przedsięwzięcia, którego główną ideą jest kształtowanie 
postaw prozdrowotnych dzieci przez propagowanie zdrowego 
żywienia, aktywności fi zycznej i bezpiecznych zachowań oraz 
rozbudzanie zainteresowania zdrowym stylem życia. 

Mózg ma się dobrze
Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Studenckie 

Koło Neuronauk KUL zorganizowały otwarte wykłady i pre-

zentacje popularyzujące wiedzę o umyśle, układzie nerwowym 

i jego działaniu oraz przedstawiające najciekawsze wyniki ba-

dań w obszarze neuronauki i kognitywistyki. „Dni z mózgiem 

2018”, odbywające się w ramach Światowego Tygodnia Mó-

zgu (Brain Awareness Week), odbyły się w dniach 14-16 mar-

ca w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

SOR będzie jak nowy
W kwietniu ruszyła przebudowa Szpitalnego Oddziału Ra-

tunkowego w Puławach. Szpital otrzymał na ten cel 2,8 mln 

zł dotacji unijnej i 400 tys. zł, które przekazało Starostwo 

Powiatowe. Remont pozwoli odnowić pół tysiąca mkw. od-

działu a także wymienić sprzęt medyczny i meble. Oddział 

zyska też dodatkową powierzchnię a także łóżka (po remon-

cie będzie dysponował nie 6 ale 11 łóżkami).

Powołano dyrektora
Piotr Dreher został powołany decyzją Zarządu Wojewódz-twa na stanowisko dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Funkcję objął 22 kwietnia. Był kandydatem, który wygrał ogłoszony w lutym konkurs po tym, jak poprzedni dy-rektor szpitala Edward Lewczuk został dyscyplinarnie zwol-niony z tego stanowiska.

Pory roku z profilaktyką
Ośrodek Profi laktyki Nowotworów Promocji Zdrowia COZL 

zorganizował 17 marca br. akcję pod hasłem „Cztery pory ro-

ku z profi laktyką”, przeznaczoną głównie dla kobiet ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pacjentek po chemio- i radioterapii. 

W trakcie spotkania odbyły się konsultacje z psychoonkolo-

giem a także wizażystką. 

Reumatolodzy jubileuszowo
Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Układo-

we choroby tkanki łącznej” zgromadziła lekarzy reumatolo-

gów, którzy w dniach 15-17 marca br. obradowali w Lublinie 

świętując w ten sposób 45-lecie istnienia oddziału reumatolo-

gii UM i 15-lecie działalności Katedry i Kliniki Reumatologii 

i Układowych Chorób Tkanki Łącznej. 

Nowy szef rezydentów
Jakub Kosikowski został nowym 

szefem Porozumienia Rezydentów. 

Funkcję tę objął w kwietniu na co naj-

mniej pół roku (to stanowisko ma być 

rotacyjne). Kosikowski ukończył stu-

dia na lubelskim Uniwersytecie Me-

dycznym, staż odbył w WSzS przy 

al. Kraśnickiej, pracował też w Cen-

tralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA 

w Warszawie. Obecnie pracuje w ra-

mach indywidualnej praktyki lekar-

skiej w Krasnymstawie.

Wcześniej Kosikowski był rzecznikiem prasowym Porozu-

mienia. Samorząd lekarzy LIL zdecydował się powierzyć mu 

także funkcję szefa Komisji Młodych Lekarzy. W Polsce jest 

16 tysięcy lekarzy rezydentów.
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• Został Pan laureatem Nagrody im. 
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - 
ojciec rodziny.

– Fundacja „Źródło” ustanawia-
jąc Nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego 
Ciesielskiego – ojca rodziny, w dowód 
uznania dla wartości będących jego 
szczególną troską tzn. służba rodzinie 
i obrona życia poczętego. Przyznanie 
tej nagrody jest dla mnie zaszczytem 
i radością, a jednocześnie stanowi wiel-
kie zobowiązanie. Czcigodny Sługa Bo-
ży szedł w życiu drogą służby bliźnie-
mu i tradycyjnej rodzinie oraz obronie 

Ojciec rodziny
z dr. Czesławem Sudewiczem, 

laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Lekarza. Sługa Boży prof. Jerzy Ciesiel-
ski, kandydat do chwały ołtarzy, wiel-
ki przyjaciel św. Jana Pawła II, jest dla 
mnie czytelnym dowodem, że takie war-
tości są najważniejsze. Nagroda uświa-
damia mi, że podążam w słusznym kie-
runku, że cel jest jeszcze bardzo daleki 
i że nie jestem w tej pracy sam, oprócz 
mojej licznej rodziny i przyjaciół mam 
jeszcze wsparcie w osobie kandydata na 
ołtarze czcigodnego Sługę Bożego Jerze-
go Ciesielskiego. 

• Kto przyznaje tę nagrodę i jakie kry-
teria trzeba spełniać?

– Nagroda jest przyznawana co roku, 
od 1997 r., jednej osobie, przez Tygodnik 
Rodzin Katolickich „Źródło” i Fundację 
„Źródło”. Przyznawana jest ona ludziom 
szczególnie zasłużonym w działaniach 

• Scrabble to, jak mi się wydaje, tyl-
ko wierzchołek całej góry wielu Pani 
pasji obok ogrodu, psów, historii, pracy 
zawodowej…, żeby wymienić tylko naj-
ważniejsze?

– Wszystko dlatego, że mam wrodzoną 
przypadłość, która nazywa się ciekawość. 
Interesuje mnie niemal wszystko. Stąd 
kilka pasji, którym z radością się oddaję 
i pewnie gdyby doba miała więcej godzin 
– miałabym ich jeszcze więcej. 

Scrabble pozwalają mi zresetować 
umysł. A to dla higieny psychicznej ko-
goś, kto pracuje z chorymi onkologicznie 
jest po prostu niezbędne. 

Scrabble to gra, która należy do naj-
popularniejszych na świecie gier słow-
nych. Fantastyczna rozrywka intelektu-
alna, która nie tylko poszerza słownic-
two ale także wiedzę. Poza tym dostarcza 
bardzo sportowych emocji, bo scrabbliści 
startują w zawodach. Wszystkich zrzesza 
Polska Federacja Scrabble.

Ja zaczęłam grać dzięki koleżance 
z pracy, ale z czasem rozkręciłam się na 
całego i wzięłam nawet udział w kilku 

turniejach, które są organizowane w ca-
łej Polsce. Trafi łam do grupy zaprzyjaź-
nionych scrabblistów z Lublina (przy oka-
zji poznałam bardzo interesujących ludzi, 
zyskałam nowe przyjaźnie). Spotykamy 
się na towarzyskich treningach, rozgry-
wamy ze sobą pasjonujące bitwy. A jak 
nie ma czasu na spotkanie w realu (zwy-
kle to ulubione knajpki na lubelskim Sta-
rym Mieście), to w scrabble można też 
grać on-line. 

Przypomnę, że I Ogólnopolski Tur-
niej Scrabble pod patronatem tygodnika 
„Razem” odbył się 11 kwietnia 1987 roku 
w Warszawie. Turniej wygrał Arkadiusz 
Karasiński, zostając pierwszym nieofi -
cjalnym mistrzem Polski.

• Scrabble to ukojenie umysłu, 
a ogród?

– Również! I żałuję, że nie mam więk-
szych areałów. Grzebanie w ziemi, sia-
nie, podlewanie to także doskonały wy-
ciszacz emocji i wielka frajda. Lubię, aby 
mój ogródek pachniał ziołami – założy-
łam w tym celu specjalny skalniak, gdzie 

np. sadzę macierzankę, lawendę, bazylię, 
żywokost (na leczniczą nalewkę i świetny 
nawóz dla pomidorów). Mam dużo bylin 
kwiatowych, np. 11 odmian moich ulubio-
nych piwonii i oryginalne ciemierniki.

• A pod płotem…
– Rośnie sobie topinambur. Roślina 

uprawiana w Polsce 300 lat temu i nie-
mal całkiem zapomniana – chociaż teraz 
powraca na nasze stoły. Powinna, bo po-
za dobroczynnym wpływem na układ od-
pornościowy, topinambur obniża poziom 
cukru we krwi oraz cholesterol, regulu-
je ciśnienie, ułatwia proces odchudza-
nia. Ponadto oczyszcza organizm, regu-
luje pracę układu pokarmowego i wspo-
maga układ krążenia. 

• I jest pyszny!
– Ma wspaniały smak, z powodzeniem 

może zastąpić ziemniaki. Bulwy można 
gotować albo piec. Poza tym roślina ta 
nie wymaga w zasadzie żadnych zabie-
gów pielęgnacyjnych, rośnie sama i daje 
bardzo obfi ty plon. 

• Ważne są też psy. Można bez nich 
żyć?

– Bez psów i zwierzaków w ogóle, 
świat byłby mniej znośny, to pewne! Są 
przy mnie odkąd pamiętam. Ukochaną 
bokserkę, Boję, mieliśmy aż 12 lat. Była 

Lekarz z pasją

Mam wrodzoną ciekawość
z Beatą Kościańską, 

onkologiem, szefową Lubelskiego Rejestru Nowotworów 
i scrabblistką, 

rozmawia Anna Augustowska

cudownym psem, z którym wychowywa-
li się moi synowie. Teraz mam jamnicz-
kę Florcię (to już mocno starsza dama), 
którą przygarnęłam po nagłej śmierci jej 
pierwszego właściciela i Jogusia, znale-
zionego w lesie i uratowanego kundelka, 
który wniósł do naszego domu wiele ra-
dosnej energii. 

• Rozumiem, że ten pozazawodowy 
świat pomaga w pracy z chorymi na no-
wotwory. Czy onkologia to od początku 
była wymarzona specjalizacja?

– Onkologia to był w zasadzie przypa-
dek. Bo ja do końca nie bardzo wiedzia-
łam, kim chcę być. Wszystko przez tę 
moją ciekawość…, bo tak wiele dziedzin 

wydawało mi się fascynujących. Nie mo-
głam podjąć decyzji, a był to czas, kiedy 
rodziła się współczesna onkologia. Skoń-
czyłam studia i musiałam, zgodnie z obo-
wiązującym wtedy prawem, zacząć pracę 
w wyznaczonym miejscu. W Lublinie nie 
było specjalnego wyboru. Zdecydowałam 
się na szpital onkologiczny. Nie wiedzia-
łam, że ta decyzja zaważy na całym mo-
im zawodowym życiu. Bo tak naprawdę 
to w szkole średniej marzyłam o astro-
nomii, tata widział mnie na politechnice 
albo architekturze... Tymczasem byłam 
przy narodzinach nowoczesnej onkolo-
gii i to nie ukrywam, było i jest bardzo 
ciekawe. Pozwala mi stale uczyć się cze-
goś nowego – także w kwestiach całkiem 

niemedycznych. Na przykład, kompute-
ryzacja to moja kolejna pasja. Ogrom-
na! Prowadzenie rejestru nowotworów 
– a zajmuję się tym od 1988 roku, czy-
li od 30 lat – bez znajomości programów 
komputerowych byłoby jakimś absurdem. 
Dlatego z radością stale się doszkalam 
w tej dziedzinie. Uważam, że kompute-
ry to wspaniałe maszyny.

• Prowadzenie rejestru można pogo-
dzić z pracą z pacjentami?

– Staram się to godzić. Lubię i potrze-
buję pracy z chorymi. Zawsze tak było. 
Mogę się poszczycić, że znalazłam się 
wśród osób, które zakładały lubelskie 
hospicjum dla dorosłych. Pasjonowała 
mnie medycyna paliatywna, jeździłam 
do chorych leżących w domach, prowa-
dziłam też kursy dla wolontariuszy hospi-
cyjnych. Nie wyobrażam sobie życia bez 
pracy wśród chorych.

• I wśród zdrowych, których stale trze-
ba edukować.

– To prawda, wszelkie akcje profi lak-
tyczne i edukacyjne mają ogromne zna-
czenie. Nie unikam udziału w nich, lubię 
prowadzić wykłady, bo wierzę, że moż-
na zmieniając nawyki i styl życia, sku-
tecznie chronić się przed wielu choroba-
mi, nie tylko nowotworowymi. A praca 
w rejestrze najlepiej to pokazuje – ostat-
nio np. obserwujemy, jak zmniejsza się 
liczba zachorowań na raka płuc u męż-
czyzn, bo panowie palą mniej papiero-
sów. To napawa optymizmem. 

życia poczętego. W zawód lekarza, do 
którego zostałem powołany, jest szcze-
gólnie wpisana służba człowiekowi cier-
piącemu, potrzebującemu lekarstwa dla 
ciała i duszy. Chciałbym zawsze kroczyć 
drogą Jezusa Chrystusa – Najlepszego 

na rzecz rodziny w Polsce, jej formacji 
i rozwoju. Decyzję o nagrodzeniu kon-
kretnych osób podejmuje Kapituła. 

Nagroda została wręczona w Krako-
wie, w sali senackiej Politechniki Kra-
kowskiej, której absolwentem i pracow-
nikiem był Sługa Boży Jerzy Ciesielski. 
Jako tegoroczny laureat otrzymałem dy-
plom i ikonę Świętej Rodziny, pisaną 
w Watykanie. W uroczystościach uczest-
niczyli m.in.: metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski, rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Jan Kazior oraz Da-
nuta Ciesielska, wdowa po patronie na-
grody, a także laureaci z lat poprzednich, 
członkowie ich rodzin, posłowie i sena-
torowie RP oraz profesorowie Politech-
niki Krakowskiej a także członkowie re-
dakcji Tygodnika Rodzin Katolickich 
„Źródło” i działacze środowisk pro life. 

Uwagę zwracało także liczne grono mo-
ich dzieci – 5 i wnuków – 15.

• Otrzymał Pan już wiele nagród 
i wyróżnień, które z nich są najcenniej-
sze dla Pana?

– Wysoko cenię wyróżnienia środo-
wiskowe. Dlatego za wielkie osiągnię-
cie poczytuję sobie Nagrodę im. Sługi 
Bożego Jerzego Ciesielskiego, pocho-
dzącą od jakże mi bliskiego środowi-
ska katolickiego. Z tych samych powo-
dów cenię wyróżnienie Medalem Lu-
belskiej Izby Lekarskiej, przyznanym 
mi w roku ubiegłym przez środowisko 
medyczne. Nie umniejsza to oczywi-
ście znaczenia otrzymanych odznaczeń 
państwowych, wśród których szczegól-
nym szacunkiem darzę Krzyż Wolności 
i Solidarności.

Czesław Sudewicz, 
specjalista chorób 

wewnętrznych 
i reumatologii. Obecnie 

na emeryturze, pracuje jako 
st. asystent SO w szpitalu 

w Białej Podlaskiej.



(oprac. JKG)

Sezon w Lublinie
Trwa siódma edycja wydarzenia, w czasie którego można korzystać 

z oferty turystycznej Lublina. Organizatorzy przygotowali kilkaset wy-
darzeń, z których można korzystać do 6 maja. W programie spacery, wy-
cieczki, gry terenowe, spotkania ze sztuką, historią i z kuchnią. Zaplano-
wano warsztaty, gry i questy. Wszystko gratis, ale obowiązują zapisy i bez-
płatne wejściówki. Trzeba sprawdzić, gdzie jeszcze są: na stronie www.
sezon.lublin.pl lub w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kul-
turalnej. Tam też szczegółowe informacje o programie.

Lutosławski 22. raz
11 maja o godz. 19 w sali Filharmonii Lubelskiej koncert sym-

foniczny w ramach trwającego XXII Forum Lutosławskie-
go. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubel-

skiej oraz soliści: Agata Kruszewska – perkusja, Krzysz-
tof Książek – fortepian, Karolina Mikołajczyk – skrzyp-
ce, Iwo Jedynecki – akordeon. W programie utwory 
Marcina Błażewicza, Zbigniewa Bargielskiego i „Con-
trapunctus XIX” Jana Sebastiana Bacha / Luciano Be-
rio. Bilety 20-30 zł.

Medykalia w browarze
Studenci Uniwersytetu Medycznego i Wyższej Szkoły Przedsiębior-

czości i Administracji bawią się wspólnie między 4 a 6 maja w czasie 
Medykaliów z WySPą. Impreza odbędzie się na terenie browaru przy 
ul. Bernardyńskiej. Pierwszy dzień koncertów organizatorzy reklamu-
ją jako rockowy. Gwiazdami wieczoru będą zespoły: Poparzeni Kawą 
Trzy, Brathanki oraz Nocny Kochanek. Sobota na scenie głównej upły-
nie przy dźwiękach hip-hopu. Tego dnia wystąpić mają czołowi pol-
scy raperzy: Małpa, Otsochodzi, DonGuralesko oraz Tede. Niedziela 
będzie dniem dla fanów muzyki klubowej. Zagrają m.in.: Kuba&Ne-
itan oraz Skytech, a wzorem lat ubiegłych pojawi się szwedzki didżej 
AronChupa, związany z zespołem Albatraoz. 

Tegoroczne majowe koncerty organizowane przez studentów Uni-
wersytetu Medycznego po raz pierwszy w historii odbędą się poza 
terenem uczelni. Ma to związek z planowaną budową hali sportowo-
widowiskowej przy ul. Chodźki. 

Festiwal Tradycji i Awan-
gardy Muzycznej KODY w tym 

roku będzie trwał od 9 do 12 
maja. Ośrodek Międzykulturo-

wych Inicjatyw Twórczych „Rozdro-
ża” zaprasza 10 maja o godz. 19 do CSK 

na koncert proMODERN „Harmonie”. Gru-
pę tworzą wybitni śpiewacy soliści. Zespół wyko-

na przełomowe dzieło Karlheinza Stockhausena „Stimmung” z projek-
cją dźwięku Wojciecha Błażejczyka oraz utwór zamówiony przez KO-
DY u Szymona Stanisława Strzelca – obiecująco zapowiadającego się 
kompozytora młodego pokolenia. 12 maja o godz. 19 też w CSK pra-
premiera koncertu spektaklu „Polonia” w wykonaniu: zespołu Laibach, 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej i chóru „Gloria”. Z oka-
zji 100-lecia Niepodległości Polski Laibach przygotował produkcję in-
spirowaną III Symfonią „Sinfonia Sacra” Andrzeja Panufnika w aranża-
cji na zespół i orkiestrę. Gdy zamykaliśmy to wydanie gazety nie było 
informacji o biletach i innych wydarzeniach festiwalu.

Ojciec i synowie
12 maja o godz. 19.30 w hali Globus CUGOWSCY – koncert fi nałowy 

trasy promującej płytę „Zaklęty krąg”. W tym roku wspólna trasa Krzyszto-
fa Cugowskiego i jego synów Piotra i Wojciecha, będzie miała swój fi nał. 
Na scenie spotkają się ponownie dwa muzyczne pokolenia. Wydarzenie 
zostanie zarejestrowane i ukaże się na DVD. Bilety 69-89 zł. 

Zabytki nocą
Tegoroczna lubelska Noc Muzeów będzie w nocy z 19 na 20 ma-

ja. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać lubelskie muzea 
i wiele innych instytucji kulturalnych, które dodatkowo przygotowa-
ły atrakcyjny program dla wszystkich uczestników. Gdy zamy-
kaliśmy to wydanie gazety nie było jeszcze szczegóło-
wej listy wydarzeń.

Medycyna i zdrowie 4 inteligent-
nych specjalizacji

-

-

-

Lubelskie Centrum Konferencyjne

-
-

Uniwersytetu Medycznego

-

-

fontanna -

przeszklona fasada budynku.   
-
-

System Telepresence

-

-

W -
 
 

LUBELSKIE 
CENTRUM 
KONFERENCYJNE
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 »  

 »
 »

 »
 »
 »  

 »  

13000 m2 11 sal Pokoje
Business Centre

restauracja 
i kawiarnia

Malczewski w Kazimierzu Dolnym
Do 22 lipca br. będzie można w Muzeum Nadwiślańskim oglądać wy-

stawę: „Wielka sztuka jest jak ocean głęboką. Malarstwo Jacka Malczew-
skiego”. Wernisaż odbył się 22 kwietnia w Gmachu Głównym przy Ryn-
ku 19. Prezentowane na wystawie dzieła należą do zbiorów prywatnych 
Wystawa jest czynna codziennie w godz. 10.00-17.00; wstęp wolny.

Komisja Rekreacji i Sportu
zaprasza 

lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej 
z rodzinami na

RAJD ROWEROWY
Susiec, 19 maja 2018 r.

RODZINNY PIKNIK
MALIBU, 3 czerwca 2018 r.
www.sport.oil.lublin.pl

Muzycznie

Harmonie i nie

Muzealnie

W biegu
42 195 m

13 maja o godz. 9 startuje 6 edycja Maratonu Lubel-
skiego. Opłata startowa od 50 do 100 zł, zapisy na www.
frslublin.pl. Trasa poprowadzi biegaczy z bieżni stadionu lek-
koatletycznego następującymi ulicami: Al. Zygmuntowskimi, ul. Lu-
belskiego Lipca ̀ 80, plac Bychawski, ul. Kunickiego, ul. Zemborzycką, 
ul. Żeglarską do tamy nad Zalewem Zemborzyckim. Następnie będzie 
podwójna pętla po ścieżce rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckie-
go, a ostatnia prosta – ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Bystrzycy do 
Mostu Kultury, z którego Al. Zygmuntowskimi uczestnicy wbiegną na 
bieżnię stadionu lekkoatletycznego. Tam będzie meta.

Turystycznie

reklama

Muzycznie
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Parlament uchwa-
lił ustawę o e-recep-
cie, a minister zdro-
wia wydał rozporzą-
dzenie o receptach: 
papierowych i elek-

tronicznych. Ustawa o e-receptach jesz-
cze w fazie projektu spotkała się z zarzu-
tami, że była przygotowywana zbyt po-
śpiesznie. Nie wszyscy lekarze są zado-
woleni z jej rozwiązań, a jej pomysł był 
zbyt powierzchownie konsultowany z le-
karzami. Według nich informatyzacja pro-
wadzona jest w błyskawicznym tempie 
i nie przewidziano w niej, że w niektó-
rych przychodniach nie ma szybkiego In-
ternetu, a nawet komputerów. Dr Maciej 
Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby 
Lekarskiej przypomina, że przecież sys-
tem może się zawieszać. A jak pacjent nie 
otrzyma recepty, to nie będzie się mógł 
leczyć. Taka sytuacja może doprowadzić 
do wielu nieprzewidzianych komplika-
cji. Poza tym trudności z opanowaniem 
nowych programów mogą mieć lekarze 
w wieku emerytalnym, których jest około 
30 procent, a stanowią oni istotne wspar-
cie dla niedoborów kadrowych w ochro-
nie zdrowia i wykonują 20 proc. świad-
czeń lekarskich. 

Dr Marek Jędrzejczak, wiceprezes Na-
czelnej Izby Aptekarskiej (NIA) – „ e-
Recepta ma zapewnić m. in. lepszą kon-
trolę dystrybucji leków i monitorowanie 
farmakoterapii. Jednak NIA dostrzega-
jąc zagrożenia z wdrożenia systemu e-
recepta, uważa, że przez wiele lat musi 
funkcjonować równolegle recepta trady-
cyjna (papierowa) i elektroniczna. Trzeba 
mieć na uwadze przede wszystkim bez-
pieczeństwo zdrowotne pacjenta, które-
mu należy zapewnić dostęp do leku, bo 
co będzie wówczas, gdy system elektro-
niczny zawiedzie. W Wielkiej Brytanii 
system e-recepta wprowadzany jest od 
kilkunastu lat, warto skorzystać z tych 
doświadczeń”. 

Jak działa e-recepta?

Nowelizacja reguluje zakres informa-
cji, jakie powinny się znaleźć na recep-
cie. Oprócz danych osobowych (imię i na-
zwisko, adres zamieszkania, wiek), znaj-
dą się tam informacje dotyczące podmio-
tu, w ramach którego wystawiano receptę, 
zakres refundacji, dane o leku, dane doty-
czące realizacji recepty, okres farmakote-
rapii oraz informacje o odpisie. W usta-
wie rozszerzony został zakres danych na 
recepcie pełnopłatnej. Obligatoryjnie bę-
dą wpisywane dane podmiotu, który ją 
wystawił oraz numer PESEL, bądź inny 
identyfi kator usługobiorcy.

Recepty: elektroniczna i papierowa
Ustawa wprowadza instytucję infor-

macji o wystawionej w postaci elektro-
nicznej recepcie, którą otrzymuje pacjent 
– jest to System Informacji Medycznej 
(SIM). Informacja ta stanowi potwier-
dzenie jej wystawienia, a także zawiera 
dane przepisanego leku. W przypadkach 
wskazanych w ustawie oraz na każde żą-
danie pacjenta, informacja będzie wyda-
wana w postaci wydruku informacyjne-
go. Do realizacji recepty elektronicznej 
wystarczy podanie kodu (który może zo-
stać przekazany m.in. w przesłanej wia-
domości tekstowej na telefon komórko-
wy) oraz numeru PESEL lub numeru in-
nego dokumentu potwierdzającego toż-
samość. Treść recepty zapisanej w SIM 
nie może być zmieniona. W przypadku 
konieczności dokonania zmiany, recepta 
zostaje anulowana w SIM przez osobę, 
która wystawiła tę receptę. Zmiana tre-
ści takiej recepty następuje poprzez wy-
stawienie nowej recepty. Recepty w po-
staci elektronicznej są przechowywane 
w SIM przez okres co najmniej 5 lat. Elek-
troniczna dokumentacja medyczna, są to 
dokumenty wytworzone w postaci elek-
tronicznej, opatrzone kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem po-
twierdzonym profi lem zaufanym ePUAP, 
udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Projektowane zmiany regulują rów-
nież funkcjonowanie Centralnego Wy-
kazu Produktów Leczniczych, którego 
głównym celem jest zapewnienie wyma-
ganej funkcjonalności systemu w obsza-
rach związanych m.in. z:
– weryfi kacją leków przepisywanych na 

receptach,
– weryfi kacją interakcji pomiędzy leka-

mi przyjmowanymi przez pacjentów,
– udostępnianiem listy odpowiedników 

leków przy realizacji recept,
– udostępnianiem lekarzom danych o le-

kach refundowanych, czy wyrobach 
medycznych,

– udostępnianiem farmaceutom danych 
o komunikatach głównego inspektora 
farmaceutycznego powiązanych z kon-
kretnymi lekami.
Dodatkowo Centralny Wykaz Produk-

tów Leczniczych informować będzie le-
karzy o składzie leków, umożliwiając im 
zapoznanie się z ich charakterystykami 
i wskazaniami refundacyjnymi. Leka-
rzom ułatwi to pracę i przyspieszy wypi-
sywanie medykamentów.

Weryfi kacja wypisanych recept z Cen-
tralnym Wykazem Produktów Leczni-
czych zlikwiduje błędy i pomyłki, które 
uniemożliwiają ich realizację, zmusza-
jąc pacjenta do ponownej wizyty u leka-
rza. Organem prowadzącym rejestr będzie 

minister zdrowia. Projektowany rejestr 
wspomoże również pracę farmaceutów, 
którzy dla danej pozycji potrzebują in-
formacji o tym np., że dana partia okre-
ślonego produktu leczniczego nie zosta-
ła wstrzymana w sprzedaży. Ministerstwo 
Zdrowia zapewnia, że ustawa powinna 
być uchwalona w obecnej kadencji Sej-
mu. Dzięki temu nie istnieje zagrożenie 
związane z brakiem wejścia w życie prze-
pisów dotyczących e-recepty. 

Pilotaż e-recepty

W okresie 16 lutego 2018 r. – 1 ma-
ja 2018 r. w Siedlcach i Skierniewicach 
trwa pilotaż e-recept. Po jego ukończeniu 
mają być przedstawione sugestie ewentu-
alnych korekt. E-recepta w zakresie do-
stosowania aptek wejdzie w życie 31 XII 
2018 r., a w zakresie obiegu recept elek-
tronicznych w całym systemie z począt-
kiem 2020 r.

Minister zdrowia w jednym rozporzą-
dzeniu zunifi kował zasady dotyczące reali-
zacji recept wystawionych przez wszyst-
kie osoby, które mają do tego uprawnienia, 
tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, 
starszych felczerów, pielęgniarki i położ-
ne. Rozporządzenie w sprawie recept okre-
śla sposób realizacji recept wystawianych 
w postaci elektronicznej, jak i papierowej, 
oraz zakres niezbędnych danych do ich re-
alizacji. Osoby uprawnione i świadczenio-
dawcy mają obowiązek zaopatrzenia się 
w druki recept we własnym zakresie, po 
przydzieleniu im unikatowych numerów 
identyfi kujących.

Wymóg określonych wymiarów recept 
odnosi się jedynie do recepty wystawia-
nej w postaci papierowej, bo w świado-
mości społecznej funkcjonuje ona jako 
kartka papieru. Natomiast recepta elek-
troniczna będzie funkcjonowała w prze-
strzeni wirtualnej i nie będzie sama w so-
bie czymś namacalnym.

Nowością jest to, że rozporządzenie 
wprowadza szereg możliwości realizacji 
recepty, pomimo braków w stosunku do 
obowiązujących wymogów, lub skory-
gowanie na recepcie danych wpisanych 
w sposób nieczytelny, niepełny lub błęd-
ny. Farmaceuta m. in. będzie mógł okre-
ślić postać leku, sposób dawkowania, brak 
daty realizacji „od dnia”, brak daty uro-
dzenia w przypadku pacjenta do 18 r. ż. 
Oczywiście możliwość tych korekt doty-
czy wyłącznie recept papierowych. Nie 
ma tych możliwości w przypadku re-
cept elektronicznych, które istnieją tylko 
w przestrzeni wirtualnej. Recepta elektro-
niczna może być jedynie anulowana i po-
nownie wystawiona w prawidłowej formie 
na poziomie osoby wystawiającej receptę. 

Dokonywanie zmian na recepcie papie-
rowej należy postrzegać wyłącznie jako 
uprawnienie farmaceuty (a nie obowią-
zek), bo ma ono na celu ochronę zdro-
wia pacjenta. Dzięki temu nie będzie on 
musiał iść ponownie do lekarza po ko-
rektę recepty. 

Według Ministerstwa Zdrowia zale-
tą e-recepty jest m. in. to, że nie można 
jej zgubić, ponieważ jest zapisana w za-
bezpieczonym systemie informatycz-
nym o standardach światowych. Jest dużo 
mniejsze ryzyko jakiegokolwiek fałszer-
stwa, czy działania niezgodnego z pra-
wem. W przeciwieństwie do recepty pa-
pierowej, e-recepta nie jest całością za-
mkniętą, a każda pozycja na tej recepcie 
jest także odrębną receptą. Dla przykła-
du, jeżeli przyjdziemy do apteki, w której 
nie ma możliwości zrealizowania recepty 
w całości, to możemy wziąć tylko jeden 
lek, a reszta recepty pozostanie w syste-
mie do realizacji. Czyli pacjent nie musi 
czekać na sprowadzenie przez aptekę da-
nego leku, bo może po prostu bez proble-
mu wykupić go w innej aptece.

Jak w praktyce 
ma działać e-recepta

Szczegóły techniczne nie są jeszcze 
dokładnie znane, ma w tym pomóc prze-
prowadzany pilotaż w Siedlcach i Skier-
niewicach. Pierwsza grupa 200 pacjen-
tów ma być włączona do pilotażu na po-
czątku maja 2018 r. Pacjent w przyszło-
ści ma otrzymać w przychodni lub szpi-
talu kod kreskowy SMS-em lub na papie-
rowym wydruku. Aptekarz zeskanuje kod 
i będzie widział w swoim komputerze wy-
stawioną przez lekarza receptę. Pacjent bę-
dzie też mógł wykupić leki poprzez oka-
zanie specjalnego PIN. i dowodu osobiste-
go lub innego dokumentu potwierdzone-
go PESEL pacjenta. E-recepta ma również 
pozwolić na monitoring leczenia chorób 
przewlekłych i sprawdzenie, czy pacjent 
wykupuje zlecone leki. Warto jeszcze raz 
przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. każ-
da apteka musi mieć możliwość obsługi-
wania e-recepty. Natomiast od 1 stycznia 
2020 r. każdy gabinet lekarski będzie 
musiał spełniać warunki do wystawia-
nia e-recept. Wprowadzenie tych progra-
mów do realizacji będzie zmuszało do po-
siadania odpowiedniego sprzętu informa-
tycznego i odpowiedniego przeszkolenia 
personelu, co oczywiście będzie się wią-
zało z dodatkowymi kosztami.

Recepty papierowe będzie można 
stosować do 1 stycznia 2026 r. wyłącz-
nie w następujących przypadkach: 
– braku dostępu do systemu informa-

tycznego,

– recept refundowanych dla wystawia-
jącego („pro auctore), jego małżonka, 
wstępnych i zstępnych w linii prostej 
i rodzeństwa („pro familiae”), 

– recept transgranicznych, ale mają one 
zawierać adres udzielania świadczeń 
i oznaczenie państwa członkowskie-
go UE. Recepta taka jest realizowana 
za pełną odpłatnością, podobnie jak re-
cepta wystawiona w innym państwie 
niż Rzeczpospolita Polska.

– recept dla osoby o nieustalonej tożsa-
mości, 

– recept wystawionych przez lekarza, 
pielęgniarkę i położną „okazjonalnie 
wykonujących zawód”.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

w dniu 9 marca 2018 r. stwierdziło, że 
możliwość wystawiania recept „pro auc-
tore” i „pro familiae” w postaci papiero-
wej nie powinna być ograniczona czaso-
wo. Likwidacja możliwości wystawiania 
takich recept z końcem 2025 r. uniemożli-
wi znacznej liczbie lekarzy i lekarzy den-
tystów seniorów wystawienie recept dla 
siebie i osób najbliższych.

Wprowadzone zmiany w ustawie prze-
widują, że lekarz może bez dokonania ba-
dania pacjenta wystawić receptę niezbęd-
ną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie 
na zaopatrzenie medyczne jako kontynu-
ację zaopatrzenia, jeśli jest to uzasadnio-
ne stanem zdrowia pacjenta. Na recepcie 
„pro auctore”, osoba wystawiająca recep-
tę może nie zamieszczać, w części do-
tyczącej pacjenta, danych już naniesio-
nych na receptę w postaci nadruku, na-
klejki lub pieczęci. 

Numer unikatowy recepty papierowej 
jest zbudowany z dwudziesty dwóch cyfr, 
a dwie pierwsze cyfry stanowią oznacze-
nie wersji wzoru recepty dla druków re-
cept: a – 02 – w przypadku lekarzy i fel-
czerów; b – 03 – przypadku pielęgniarek 
i położnych. 

Unikatowy numer recepty elektronicz-
nej jest zbudowany z dwóch części, które 
nie są połączone w jeden ciąg. Na numer 
recepty w postaci elektronicznej mogą 
składać się wyłącznie cyfry arabskie lub 
znaki literowe alfabetu łacińskiego.

Na informatyzację służby zdrowia Pol-
ska z UE dostała dużo pieniędzy, które 
musi wykorzystać w określonym termi-
nie. Jeżeli tego nie zrobi to będzie musiała 
te środki zwrócić. Dlatego rząd wykonu-
je obecnie takie nieskoordynowane ruchy, 
przyśpieszając maksymalnie tempo infor-
matyzacji. Do konsultacji została skiero-
wana ustawa o Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP), która ma umożliwić dostęp 
do informacji o wystawionych receptach 
i udzielonych świadczeniach. 

Jerzy Jakubowicz

28 marca 2018 roku ze smutkiem 
pożegnaliśmy na cmentarzu przy 

ul. Lipowej w Lublinie

lek. den. 
Kazimierza 

Podbielskiego
protetyka, ortodontę, nauczyciela 

techniki dentystycznej, kolegę 
i przyjaciela.

Żonie Pani Elżbiecie 
i Synom

składamy wyrazy szczerego 
współczucia.

Pracownicy dawnej Wojewódzkiej 
Przychodni Stomatologicznej 

w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58

Panu lek. 

Jarosławowi 
Kłębukowskiemu

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Zarząd oraz Pracownicy 
Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim

Panu dr. n. med. 

Iwanowi Gołubce
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI
składają Koleżanki i Koledzy 

z Katedry i Kliniki Położnictwa 
i Perinatologii

Komisja Kształcenia Medycznego 
zaprasza na kursy 

dla lekarzy i lekarzy dentystów 
z zakresu 

ochrony danych osobowych –

RODO
– 19.05.2018 r. – Lublin, siedziba LIL,
                                    ul. Chmielna 4,

–    2.06.2018 r. – Chełm,

–    9.06.2016 r. – Biała Podlaska

– 16.06.2016 r. – Zamość

Więcej informacji oraz formularz 
zgłoszeniowy 

znajduje się na stronie internetowej 
Komisji Kształcenia Medycznego LIL: 

www.kkm.oil.lublin.pl

KURSY LIL
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedniSałatka po lekarsku

Wiosenny przekładaniec…
Chciałbym zaproponować coś delikatnego, a zarazem prostego w wy-

konaniu. Ciekawe, kto z częstowanych tym daniem gości będzie umiał 
odpowiedzieć, co tam jest w środku? Wykonanie zajmie nie więcej niż 
20 minut. Ale jeżeli zaprosiliście znajomych na popołudnie lub wieczór, 
to trzeba wszystko przygotować mniej więcej 2 godziny wcześniej. Za-
pewniam efekt murowany. Składniki bazowe? Tuńczyk – ryba nisko-
kaloryczna o dużej zawartości białka i wysokiej wartości odżywczej, 
stanowi doskonałe źródło białka. A także nienasyconych kwasów tłusz-
czowych omega-3 EPA i DHA. Jest dobrym źródłem witaminy D oraz B. Ale uwaga(!) 
w mięsie tuńczyka znajduje się jednak metylortęć, która jest toksyczna dla człowieka 
przy spożywaniu dużych ilości tej ryby, więc tylko mała puszeczka. Jaja – pod wzglę-
dem składu aminokwasów, czyli związków białkowych, jaja są najdoskonalszym pro-
duktem pochodzenia zwierzęcego. Ich składnik lecytyna rozbija spożywane tłuszcze 
oraz cholesterol na małe cząstki, zapobiega przyczepianiu się ich do ścianek naczyń, 
tym samym redukując odkładanie się blaszki miażdżycowej. Około 50 proc. lecytyny 
stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe (w tym wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3), ale głównie linolowy, który jest prekursorem prostaglandyn regulują-
cych ciśnienie krwi oraz działających przeciwzapalnie i przeciwskrzepowo. Żółty ser – 
zawiera skoncentrowane, łatwo przyswajalne białko, a także składniki mineralne. Oprócz 
tego, ser żółty bogaty jest także w witaminę D oraz witaminę A. A reszta? Zapytacie – 
to chyba raczej pytanie retoryczne dla takich speców jak Wy w kuchni. Więc do dzieła. 

Składniki:
• 6 łyżek dobrego majonezu (najlepiej light z kwasami omega 3!)
• 3-4 korniszony
• 10 dag żółtego sera 

(ostrego) 
• 1 mała puszka tuńczyka 

w oleju
• 1 duża czerwona cebula
• 3 jaja na twardo
• 10 suszonych pomidorów
• 1 łyżka zielonego 

marynowanego pieprzu 
• 1 duża paczka solonych 

krakersów
• ¾ łyżeczki czarnego 

świeżo zmielonego 
pieprzu

• sól do smaku 
• 1 łyżka drobnego 

posiekanego szczypiorku 
• 1 łyżka prażonych na suchej patelni pestek ze słonecznika 

Wykonanie:
Krakersy ułożyć w suchym prostokątnym naczyniu (jedną warstwę). Przygotować 

pasty:
Ser żółty zetrzeć na drobnej tarce połączyć z korniszonami pokrojonymi w drobniut-

ką kosteczkę z 3 łyżkami majonezu i ¼ łyżeczki pieprzu.
Pokrojoną w drobniutką kosteczkę cebulę połączyć z odsączonym z oleju tuńczy-

kiem, łyżką zielonego marynowanego pieprzu oraz 3 łyżkami majonezu i ¼ łyżecz-
ki pieprzu. 

Jaja na twardo oddzielić białko i posiekać drobniutko lub zetrzeć na tarce, dodać 
pokrojone drobniutko suszone pomidory i połączyć z 3 łyżkami majonezu i ¼ łyżecz-
ki pieprzu. (ewentualnie dosolić do smaku).

Teraz kolejno układać warstwy (od 1 do 3) przekładając je za każdym razem war-
stwą suchych krakersów. Na wierzchu delikatnie posmarować resztą majonezu tak, by 
przywarła do niego warstwa z pokruszonego żółtka, posiekanego szczypiorku i pestek 
słonecznika. Wstawić do lodówki na 2 godziny. Kroić na porcje ostrym nożem i poda-
wać jako przystawkę lub danie główne z dobrze schłodzonym białym winem. Smacz-
nego!

Dariusz Hankiewicz

17 marca

Na wizycie lekarz powiedział są-
siadowi, że już jutro będzie wypisany 
z oddziału, bo wszystko się udało, jest 
już zdrowy i może spokojnie żyć jesz-
cze wiele lat. A ten zamiast się ucie-
szyć i podziękować doktorowi, zapytał 
– „A z czego?”. Przychyliliśmy się do 
pytania, bo też mamy wątpliwości. 

19 marca

Chamstwo, prostactwo, podłość, za-
wiść i wszechobecny hejt to odreago-
wywanie kompleksów, próba zwróce-
nia na siebie uwagi, kamufl owanie wła-
snej głupoty i poprawianie sobie samo-
poczucia kosztem innych. Patrzę na 
to i czekam oczywiście na dobrą i ko-
nieczną zmianę tekstu znanej patrio-
tycznej pieśni, która w refrenie teraz 
powinna zabrzmieć – „HEJT, HEJT, 
HEJT SOKOŁY”!…

22 marca

Odsłuchałem w telewizorze wy-
powiedzi Pani Szydło na temat na-
gród pieniężnych dla posłów, urzęd-
ników państwowych, prezesów, mini-
strów i innych swoich i swojszych. Pa-
ni z mównicy wykrzyczała – „Mogę 
z otwartą przyłbicą powiedzieć o na-
grodach i premiach, że były to pienią-
dze uczciwie wypłacone!!!”. Głośno 
i z otwartą przyłbicą, ale czy z otwar-
tą przy okazji łbicą?! Ale cóż, taka na-
sza droga władza i nie mamy wpływu 
na te wpływy, zwłaszcza na te kasowe. 
Trzeba czekać i mieć nadzieję. 

23 marca

Nie ma już obowiązkowych szcze-
pień przeciwko, ogólnie mówiąc, cho-
robom zakaźnym. Ba, bez pisemnej 
i świadomej zgody nie ma teraz na 
to przyzwolenia, bo to podobno pró-
ba zniewolenia narodu a naród swo-
ją wolę ma i swoje wie, zwłaszcza co 
jest dla niego dobre. Zapytałem już tro-
chę znajomego doktora, jakie kroki na-
leży podjąć, gdy spotka się zarażone-
go odrą, ospą, tężcem, grypą czy ko-
kluszem. Odpowiedział półgębkiem 
przez ramię – „Jak najdłuższe! Ale to 
tak między nami! I bez powtarzania!”. 
Oczywiście, że nie będę powtarzał, ale 
się zastosuję. 

24 marca

Sąsiad z korytarza przyznał się, że 
był świadkiem napadu rabunkowego 
w nocnych godzinach na bocznej uli-
cy. Napastnik – mięśniak z wyglą-
du i postury, a napadnięty – drobny, 
w średnim wieku. Napastnik wrza-
snął – „Ty, oddawaj swoje pienią-
dze!”. Napadnięty na to „Człowie-
ku, opanuj się – jestem posłem!”. Na 
to ten mięśniak – „Tak?! To oddawaj 
moje pieniądze!!!”. I sąsiad nie zare-
agował. Powinien, ale chyba przewa-
żyło poczucie sprawiedliwości spo-
łecznej, albo coś w tym rodzaju. 

28 marca

Znowu, jak to w szpitalu, te są-
siedzkie zwierzenia. Tym razem 
ten spod okna przyznał się, że bę-
dzie miał badanie DNA. Nie zasko-
czył nas. My też je sobie zbadamy, 
jak już to dno osiągniemy. A to chy-
ba już niedługo, więc nie ma cze-
go sąsiadowi zazdrościć, może tyl-
ko tego, że leży przy oknie i ma lep-
sze widoki. 

3 kwietnia

Była WIELKANOC. Było trady-
cyjnie, uroczyście, świątecznie, czę-
ściowo optymistycznie i były jaja, 
oczywiście na szczęście odświętne, 
bo do jaj codziennych już jesteśmy 
prawie przyzwyczajeni. Do baran-
ków, ale główne baranów już też. No, 
ale przynajmniej odświętna dobra 
odmiana była. I to cieszy, chociaż, 
niestety, dlaczego tylko raz w roku, 
gdy prima aprilis ciągle?!…

5 kwietnia

Wczoraj sąsiad przed zabiegiem zapytał 
doktora – „Dlaczego mam mieć narkozę do 
takiego małego zabiegu a nie znieczulenie 
miejscowe?!”. Lekarz na to – „Po pierwsze 
miejscowego nie mamy, tylko te z eksportu 
a to kosztuje i wpędza szpital w długi, a po 
drugie narkoza daje gwarancję, że pan nie 
będzie się wtrącał w to, co robimy, nie bę-
dzie doradzał, jak mamy robić i nie będzie 
nas straszył prokuratorem!”. Krótko, rzeczo-
wo i zgodnie z codziennymi aktualiami i re-
aliami służby zdrowia. 

8 kwietnia

Poziom intelektualny społeczeństwa wzra-
sta, że aż strach. Oglądałem niepubliczną, te-
lewizyjną sondę uliczną. Dziennikarz py-
ta elegancką, zadbaną, inteligentnie i mło-
do wyglądającą panią – „Czy chciałaby pa-
ni mieć dziecko z homo sapiens?”. A pani na 
to – „Chyba nie, bo nie znam takiej choroby. 
Ale to musi być coś okropnego, bo nie dość, 
że homo, to jeszcze astmatyk?! Ale oczywi-
ście jestem przeciw aborcji, nawet gdyby to 
trafi ło na moją sąsiadkę!”. Aż się cisną na 
usta słowa piosenki – „Jak dobrze mieć są-
siada…”. Zresztą nie tylko te się cisną. 

10 kwietnia

Kiedyś było takie niezbyt pozytywne 
określenie – „LEKARZ OD SIEDMIU BO-
LEŚCI”. Teraz przy kurczącej się błyska-
wicznie kadrze lekarskiej niedługo każdy 
chcący jeszcze pracować lekarz będzie mu-
siał być od siedemdziesięciu siedmiu bo-
leści. O ile oczywiście da radę! A jak się 
zmieni to dawne powiedzenie, zwłaszcza 
ze strony tych pozostałych jeszcze lekarzy, 
lepiej chyba nie przytaczać! Chociaż komuś 

z możnowładców dałoby to coś do my-
ślenia. Pod warunkiem, że myślenie ma 
u nas jeszcze jakąś przyszłość. 

13 kwietnia

W kwietniu wszystkie niedziele bez-
handlowe i wolne dla pracowników. Do-
brze, że na razie szpitali to jeszcze nie 
obejmuje. Ale może biorąc pod uwagę po-
ziom umysłowy pomysłodawców wszyst-
ko jeszcze przed nami. 

Irosław Szymański

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy 

rocznik 1968
Z okazji JUBILEUSZU 50-LECIA 

ukończenia studiów 
organizujemy Spotkanie Koleżeńskie 

w dniu 6.10.2018 r. (sobota)

połączone z uroczystością odnowienia 
dyplomu, które odbędzie się w hotelu 
„Focus” w Lublinie, aleja Kraśnicka 80.

Orientacyjny koszt uczestnictwa 
około 300 zł.

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie 
tel. 81/527 00 44 do dn. 31 lipca

na hasło: zjazd absolwentów. 
Informacje i zgłoszenia: Jan HAŁABUDA, 

e-mail: janefha@gmail.com

Szanowni Koleżanki 
i Koledzy

rocznik  1983
Z okazji 35 rocznicy ukończenia studiów 

organizujemy spotkanie koleżeńskie w dniu 
27.10.2018 r. (sobota) w hotelu „AGIT” w Lu-
blinie, ul. Wojciechowska 29.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu (bez 
noclegu) wynosi 300 zł od osoby. 

Wpłaty na konto: Bożena Kowal, Teresa 
Dobrzańska-Pielichowska 89 2490 0005 
0000 4000 6051 6545 tytułem – opłata 
zjazdowa.

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie 
– telefonicznie na hasło – „zjazd absolwen-
tów” (tel. hotel „AGIT”  721 103 300).  

Osoby do kontaktu:  Bożena Kowal  bo-
zenakowal@autograf.pl, Teresa Dobrzań-
ska-Pielichowska  teresa.dobrzanska@gma-
il.com
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Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

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

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

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

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

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

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

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

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

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

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

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

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

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

• adresu do korespondencji

Pożyczki

Pożyczki socjalne będą realizowane – na 
bieżąco. 

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

skać można telefonicznie: 
w kasie LIL – 81 536 04 71, w delegaturach: 
w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87, Chełmie – 
82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58. 
Zainteresowani proszeni są o odbiór przyzna-
nych pożyczek w drugiej połowie miesiąca.

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lu-
blin. Tel. 501 219 504.

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę 
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę lub 
w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wy-
nagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, 
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, 
lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przy-
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra-
cy 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 spe-
cjalizacji z chorób wewnętrznych. Doświad-
czenie w pracy w Poradni Ogólnej i Leka-
rza Rodzinnego, duże doświadczenie w pra-
cy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, 
doświadczenie w pracy na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnie-
niem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyj-
ny, z umiejętnością pracy w zespole, łatwo 
przystosowujący się do obowiązków, chętny 
do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 
771.

• NZOZ w Józefowie nad Wisłą zatrudni do pra-
cy w poradni POZ lekarza chorób wewnętrz-
nych na jeden dzień w tygodniu – kilka godzin 
(mile widziany emeryt). Tel. 509 043 908.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 
Kraśnik, zatrudni: lekarzy na dyżury medycz-
ne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz 
lekarzy specjalistów w zakresie: pediatrii, kar-
diologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 
wewnętrznych. Warunki pracy do uzgodnie-
nia. Tel. (81) 825-13-6.

• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze 
w kształceniu lekarza. Możliwość zatrudnie-
nia w ramach umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej. Kontakt z kierownikiem: 
81/886 62 89 godz. 12.00-16.00.

• Poszukujemy lekarzy specjalistów do no-
wo otwartej przychodni w Puławach – tyl-
ko prywatne wizyty. Nowatorskie rozwiąza-
nia w procesie rejestracji i obsługi pacjentów 
korzystnie wpływają na pracę lekarza. Wyso-
ki standard gabinetów. Lekarz specjalista mo-
że liczyć na wsparcie personelu w wypełnia-
niu dokumentacji elektronicznej. Tel. 698 120 
536 lub e-mail: h.stefanyszyn@xand.pl

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób wewnętrz-
nych bądź hematologii do pracy w Oddziale 
Hematologii lub lekarza chcącego się specja-
lizować w dziedzinie hematologii w dogodnej 
dla zainteresowanych formie (umowa o pra-
cę, umowa cywilnoprawna). Możliwość otrzy-
mania mieszkania służbowego w centrum Za-
mościa. Tel. 84 677 50 21.

• Przychodnia w Lublinie zaprasza lekarzy. Moż-
liwy wynajem pod POZ. Tel. 602 589 549. 

• Chirurg z wieloletnim doświadczeniem, tak-
że w proktologii, poszukuje pracy. Informacje 
mrsa@gazeta.pl

• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. za-
trudni lekarza specjalistę chorób płuc na sta-
nowisku ordynatora Oddziału Chorób Płuc. 
Tel. 84 677 50 21.

• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Świdniku zatrudni 
lekarza w II Oddziale Chorób Wewnętrznych 
z Izbą Przyjęć na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Tel. (81) 751 46 64. 

• Poszukujemy neurologa. Oferujemy atrak-
cyjne warunki pracy. NZOZ Przychodnia Le-
karzy Specjalistów we Włodawie. Tel. 82 572 
49 00.

• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrud-
ni lekarza pediatrę w poradni POZ. Oferuje-
my atrakcyjne warunki wynagrodzenia, do-
wolną formę zatrudnienia, opiekę medycz-
ną, mieszkanie służbowe w centrum Puław 
(2 pokoje z kuchnią) i przyjazną atmosferę 
pracy oraz wsparcie doświadczonego zespo-
łu lekarskiego i pielęgniarskiego. Tel. 81 473 
13 42 lub email: biuro@zozmedical.com.pl

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

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

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

• Przychodnia Empatia w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza stomatologa. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomato-
logii ogólnej, protetyki stomatologicznej. Pra-
ca w ramach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel. 
502 033 909; e-mail kontakt@kardent.pl

• Zatrudnię lekarza dentystę i stażystę w dobrze 
wyposażonym gabinecie na bardzo dobrych 
warunkach – Tarnogród. Tel. 502 924 444.

• Lekarza stomatologa zatrudnię Tel. 663 085 
441.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie 
w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie 
i w ramach NFZ. Tel. 604 455 557.

• Zatrudnię w nowocześnie wyposażonym Ga-
binecie Stomatologicznym w Tomaszowie Lu-
belskim lekarza stomatologa na dogodnych 
warunkach na staż podyplomowy lub po sta-
żu. Tel. 607 566 615.

• Gabinet stomatologiczny w Krasnymsta-
wie nawiąże współpracę z ortodontą. Tel. 
662 313 363.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w Krasnym-
stawie. Gabinety posiadają mikroskopy Zeiss 
ze światłem xenon i LED, CBCT, RVG, fotele 
Adec500, studio fotografi czne do DSD i wiele 
innych. Jeśli jesteś ambitnym lekarzem, który 
chce mieć ogromne możliwości do rozwoju 
i możliwość pracy w bardzo ambitnym i ser-
decznym zespole to proszę o kontakt: ema-
il: berezowskimichal@gmail.com. Tel. 662 
141 182.

Drobne

• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e-m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

• Kupię działający NZOZ w zakresie medy-
cyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 
522 306.

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego 
województwa. Możliwe różne formy współ-
pracy. Tel. 533 778 897.

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

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice 
(liniowa, convex, endovaginalna) producent 
Kanada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 
2011, stan idealny. Aparat z certyfi katem, sys-
tematycznie serwisowany przez fi rmę krakow-
ską. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 172 421. 

• Sprzedam aparat punktowy rtg KODAK 2200 
wraz z radiowizjografi ą KODAK 5000, fartuch, 
pozycjonery zakupione w fi rmie OPTIDENT 
w 2007 r. Aparat mało używany – 2-3 zdjęcia 
na miesiąc. Sprzedam również Dentaport ZX 
moduł Tri Auto ZX (maszynowe opracowanie 
kanału) kompatybilny do endometru Root ZX 
zakupiony w 2007 roku – nieużywany w opa-
kowaniu fi rmowym. Tel. 512 223 671. 

• Wynajmę budynek w centrum Lubartowa pod 
gabinety (stomatologia, rehabilitacja... itp.), 
tel. 534 253 460, 793 434 383.

• Sprzedam unit stomatologiczny w pełni wy-
posażony: końcówki, skaler, lampa światło-
utwardzalna, kompresor, asystor, fotelik ob-
rotowy. Tel. 502 502 717.

• Sprzedam tanio UNIT stomatologiczny DEN-
TANA 2000 – maszyna sprawna oraz fotel 
Beskid II (ciemnoniebieska tapicerka), tel. 
601 276 063.

Lublin  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska  PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm  Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość  PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekar-
skiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 
1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki 
członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

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

Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo 
wykonywania zawodu wydane w celu od-
bycia stażu podyplomowego opłaca składkę 
członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie.

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

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość składki 

Składki członkowskie w 2018 r.
na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwo-
cie do czasu nabycia prawa do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki.

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

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym ORL pod-
jęła stosowną uchwałę.

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

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie LIL.

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

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

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

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

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

Absolwenci Wydziału 
Lekarskiego AM w Lublinie

rocznik 1964-1970 
Zapraszamy absolwentów Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycznej w Lubli-
nie z lat 1964-1970 na kolejne spotkanie 
koleżeńskie, które odbędzie się w dniach 
8-10 czerwca 2018 r. w hotelu „Renesans” 
w Zamościu, ul. Grecka 4.

Koszt uczestnictwa w programie spo-
tkania wynosi 180 zł od osoby oraz do-
datkowo koszty zakwaterowania w ho-
telu. Osoby zainteresowane naszym spo-
tkaniem prosimy o wpłacenie tej kwoty na 
podane poniżej konta organizatorów do 
dnia 20 maja 2018 r. Szczegółowe infor-
macje u organizatorów na podane poni-
żej numery telefonów.

66 1020 3176 0000 5102 0033 8376

– posiadacz rachunku: Liliana Szymańska-
Mazur, informacja pod nr tel. 605 589 587, 
e-mail: lilianamazur@gmail.com

24 1240 2496 1111 0000 3761 2432

– posiadacz rachunku Jolanta Żuber-
Wieczorkiewicz, informacja pod nr tel. 
604 415 883 e-mail: jwieczorkiewicz@ 
gazeta.pl

Rezerwacja noclegów telefoniczna pod 
numerem: 84/677 59 30, fax 677 59 32: 
hasło: Zjazd Lekarzy. Numer konta do 
wpłat za noclegi:
Bank PKO SA I 0 Zamość Pl
6612 40 2816 1111 0000 4015 2345.

Absolwencie przybywaj!
Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie 

rocznik 1976
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się w dniach 

14-16.09.2018 r. w Kazimierzu Dolnym w Domu Pracy Twórczej, ul. Małachowskiego 17.

Koszt uczestnictwa 600 zł obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania, zdjęcia, uroczystą kolację, wy-
cieczkę autokarową do Lublina i ognisko.

Wpłaty na konto Bank PKO SA I Oddz. Puławy 07 1240 2412 1111 0000 3610 7559 
z dopiskiem „ZJAZD 76” do dnia 31.07.2018 r.

Informacje zjazdowe: Elżbieta Walas-Skrzat, tel. 603 933 118 ela.skrzat@gmail.com
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

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

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

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

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

• biuro prawne: 
81 536-04-56, 81 536-04-50 
(porady po telefonicznym umówieniu)
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W związku z planowaną wymianą do-
kumentu Prawo wykonywania zawodu 
zwracam się do lekarzy Lubelskiej Izby 
Lekarskiej, aby przygotowali się na za-
proszenie do siedziby LIL przy ul. Chmiel-
nej. 

Celem wizyty będzie aktualizacja da-
nych zarówno osobowych, jak i zawodo-
wych. Nowy dokument będzie kartą, na 
której Wytwórnia Papierów Wartościo-
wych wydrukuje aktualne dane lekarza. 
Aby posługiwać się nowym dokumentem 
niezbędne będzie posiadanie tzw. podpi-
su elektronicznego. 

Maria Dura
przewodnicząca 

Komisji Wykonywania Zawodu

Komunikat Komisji 
Wykonywania 
Zawodu

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.

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.



IMPREZA.SUBARU.PL

EMIL FREY RETAIL POLSKA SP. Z O.O.
95-030 Rzgów (Łódź), Łódzka 40
lodz.subaru.pl salon@lodz.subaru.pl 42 208 23 00

BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy
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Modele Hyundai 
w wersjach 

Hyundai oficjalnym partnerem 
Mistrzostw Świata FIFA 2018

Przetestuj i weź udział w loterii!
Do wygrania setki nagród.

Suma korzyści 

do 13 000 zł

Z okazji Mundialu w salonach Hyundai czekają na Ciebie nowoczesne modele w wersji specjalnej 
Go! z bogatym wyposażeniem, upustami, premią za odkup i sumą korzyści nawet do 13 000 zł. 
Ponadto Hyundai i10, i20, i30 i Tucson w wersji Go! dostępne są w dedykowanym kolorze 
Champion Blue.

Przetestuj lub kup jeden z modeli Hyundai, aby wziąć udział w loterii z okazji Mistrzostw Świata 
FIFA 2018. Do wygrania: Hyundai i30 Go! Plus, podwójne bilety na mecze Mundialu i repliki 
oficjalnych piłek meczowych. Umów się na jazdę testową już dziś!

Maksymalna suma korzyści 13 000 zł dotyczy modelu Tucson Go! z silnikiem 1.6 GDi 6MT 2WD lub 1.7 CRDi 6MT 2WD i składają się na nią upust 7 000 zł, premia za odkup używanego samochodu 
przez Autoryzowanego Dealera Hyundai w wysokości 2 000 zł oraz dedykowane wyposażenie w promocyjnej wersji Go!, z korzyścią 4 000 zł względem wersji Comfort. Liczba samochodów 
objętych promocją jest ograniczona. Promocja obowiązuje od 01.03.2018 do odwołania lub wyczerpania zapasów i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz nie łączy się z ofertą 
dla firm oraz grup zawodowych. Promocja nie wyłącza innych promocji Autoryzowanego Dealera. Samochody prezentowane w reklamie mogą różnić się wizualnie od samochodów objętych 
promocją. Szczegóły promocji dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Średni poziom spalania paliwa w cyklu mieszanym dla Hyundaia i20 wynosi od 4,6 do 6,7 l / 100km, a średnia 
emisja CO2: od 107 do 155 g/km, dla Hyundaia i30 hatchback wynosi od 3,6 do 5,6 l / 100km, a średnia emisja CO2: od 95 do 130 g/km, dla Hyundaia Tucson wynosi 4,6 do 7,5 l / 100 km, a średnia 
emisja CO2: od 119 do 175 g/km. Regulamin loterii oraz szczegóły dostępne u Autoryzowanych Dealerów Hyundai i na stronie mistrzowski.hyundai.pl. Okres sprzedaży promocyjnej i rejestracji 
zgłoszeń w loterii to 15.03.2018 – 13.07.2018.

Auto Broker Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 10
www.autobroker.pl tel. 81 749 58 80




