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Domagamy się powrotu do zapisów 
porozumienia

– Zsyłki na SOR, przymusowe dyżury, mobbing, niepuszcza-
nie na obowiązkowe staże, lekcewazenie prawa pracy. Tym wła-
śnie chcemy się zająć. Samorząd powinien być pierwszym i naj-
większym obrońcą lekarzy w takich sprawach –

mówi Jakub Kosikowski, przewodniczący Komisji 
ds. Młodych Lekarzy ORL w Lublinie w rozmowie 

z Jerzym Jakubowiczem
str. 4-5

Wciśnij guzik – uratuj życie
– Czujnik w bransoletce potrafi  coś jeszcze – jeśli pacjent za-

słabnie, straci przytomność czy upadnie, to urządzenie natych-
miast to wychwyci i automatycznie zaalarmuje ratowników –

mówi Marek Kos, dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Kraśniku w rozmowie z Anną Augustowską 

str. 6

Lekarzu zostań krwiodawcą!
– W społeczeństwie pokutuje wiele mitów na temat oddawa-

nia krwi. Stąd mój wielki apel do lekarzy, by propagowali idee 
honorowego krwiodawstwa wśród swoich pacjentów i ich rodzin, 
a także własnym przykładem zachęcali do oddawania krwi, sta-
jąc się honorowym dawcą –

mówi Elżbieta Puacz, dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 10

Na okładce:
pomnik Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Cu-
rie znajduje się przed gmachem PSK 4 w Lu-
blinie. Powstał w 1964 r. Autorką projektu by-
ła znana rzeźbiarka Anna Ślesińska. Pomnik 
odsłonięto w 1964 r, czyli wtedy, gdy uroczy-
ście oddano do użytku nowo wybudowany 
Państwowy Szpital Kliniczny nr 4.
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Współczesny człowiek coraz śmie-
lej sięga po korektę własnego wyglą-
du. Białe zęby, piękny nos, modelowa-
ne usta i okazały biust, zero zmarszczek 
i cieni pod oczami, jędrna skóra dłoni, 
stóp i pośladków, przybliżają nas do fi -
nansowego sukcesu. Tak więc, jak grzy-
by po deszczu wyrastają gabinety me-
dycyny estetycznej, które niczym salo-
ny piękności oferują swoje usługi. A to 
już wymyka się empirycznej medycy-
nie, której uznaną specjalnością jest je-
dynie chirurgia plastyczna. 

Granica pomiędzy rekonstrukcyjną 
chirurgią plastyczną a medycyną este-
tyczną staje się coraz bardziej zamaza-
na. Przynajmniej dla zwykłego zjadacza 
chleba. O ile otyłość w zespole metabo-
licznym można uznać za chorobę, to już 
pokaźną nadwagę, wynikającą z obżera-
nia się pizzą zamiast sałatkami, można 
wpisać w defekty wywołane przez skut-
ki naturalne. O ile operacje nosa w przy-
padku dysmorfofobii można uznać za za-
bieg leczniczy, o tyle jego korektę, bez 
współistnienia zaburzeń psychicznych, 
a jedynie z chęci poprawy własnej atrak-
cyjności, zaliczamy do zabiegów medy-
cyny estetycznej. Przebieg i efekty prze-
prowadzonych zabiegów są często po-
dobne, ale intencje zgoła różne. Jedne 
mają przywrócić zdrowie, drugie popra-
wić urodę.

O co więc chodzi? 

Ano o zabiegi, które są atrakcyjne dla 
klientek, dają szybkie i widoczne efekty 
oraz można na nich dobrze zarobić. Tym-
czasem minister zdrowia w rozporządze-
niu z 2013 roku stwierdził, że świadczenia 
z zakresu chirurgii plastycznej lub kosme-
tycznej mogą być refundowane tylko wte-
dy, gdy są udzielane w przypadkach będą-
cych następstwem wady wrodzonej, ura-
zu, choroby lub następstwem ich leczenia. 
A nie poprawienia dzieła Stwórcy.

No to co jest upiększaniem, a co le-
czeniem. Aż się prosi, by ktoś zdefi nio-
wał pojęcie zdrowia. Ale im głębiej w las, 
tym więcej drzew. 

Niestety, zdrowie jest zjawiskiem bez 
uniwersalnej normy. Zależy bowiem od 
tego, kto się bierze za interpretację tego 
pojęcia. Badacze dowodzą, że co najmniej 
co trzeci pacjent, zgłaszający się do placó-
wek lecznictwa otwartego to osoba, u któ-
rej nie stwierdza się choroby organicznej. 
Z punktu widzenia praktyki klinicznej 
są to zatem ludzie zdrowi, choć ich su-
biektywne odczucie przekonuje o czymś 
wręcz odwrotnym. Wg WHO, zdrowie 

to nie tylko brak choroby czy ułomności, 
lecz stan pełnego fi zycznego, umysłowe-
go i społecznego dobrostanu. A z kolei do-
brostan jest synonimem dobrego samopo-
czucia i odnosi się do subiektywnej oce-
ny zdrowia. Taka nieprecyzyjność pojęć 
wiedzie nasze rozważania z leśnego za-
gajnika wprost do dżungli.

Łatwiej zdefi niować 
chorobę niż zdrowie

Medyczne ujęcie zdrowia re-
dukuje człowieka tylko do sfery 
cielesnej. Okazuje się, że łatwiej 
zdefi niować chorobę niż zdrowie. 
Swoje trzy grosze wrzuca do de-
fi nicji zdrowia Konstytucja RP, 
która gwarantuje każdemu rów-
ny, niezależny od sytuacji mate-
rialnej dostęp do świadczeń opie-
ki zdrowotnej.

Zdrowie w prawie cywilnym 
jest przede wszystkim dobrem oso-
bistym, którego zawinione naru-
szenie wymaga odszkodowania. 
A w medycynie estetycznej moż-
na naprawdę zdrowo narozrabiać. 
Zmniejszenie nosa może skut-
kować trudnościami z oddycha-
niem. Zafundowanie sobie niewła-
ściwego rozmiaru implantów za ciężkie 
pieniądze może trwale upodobnić nasz 
uśmiech do krwiopijczego wampira. Zbyt 

Certyfi kat zamiast 
wiedzy i pokory

Każdą z 78 specjalizacji lekarskich 
uznawanych w Europie zdobywa się 
w Polsce przez co najmniej 5-6 lat i koń-
czy piekielnie trudnym egzaminem PES. 
Dyplom ukończenia kursów z medycyny 
estetycznej w wyższej szkole handlowej 
na Śląsku można sobie zdobyć meldując 

Bylejakość szpeci medycynę

Lista szkód wywołanych 
wadliwymi i nieprzemyślanymi 
zabiegami estetycznymi 
jest długa

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmia-
nie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Ustawy o zmianie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczą-
cych zastąpienia papierowych dokumentów Prawo wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o wy-
miarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego, informujemy, że 
o szczegółach dotyczących wymiany dokumentów i formalnościach z tym zwią-
zanych poinformujemy po zakończeniu prac legislacyjnych. 

Przewodnicząca 
Komisji Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie

Barbara Hasiec

Komunikat Komisji Wykonywania Zawodu

Nowe Prawo wykonywania zawodu 
Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania 

kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie 
Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zasady przyznawania meda-

lu zawarte są w regulaminie Kapituły Medalu LIL, który wraz 
z formularzem listu promującego zamieszczone są na stronie 
internetowej Izby – w zakładce Odznaczenia. 

Wypełnione wnioski w formie listu promującego należy 
przesłać do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej w termi-
nie do 15 października 2018 r. 

Kapituła Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej 

Medale LIL

3 Maja i polonez
Uroczystości z okazji święta 3 Maja odbyły się na placu Zamkowym. Wcześniej 

złożono kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na placu Litewskim. Ukorono-
waniem obchodów był wspólny taniec mieszkańców – lublinianie odtańczyli polo-
neza, którego poprowadzili tancerze z zespołu im. Wandy Kaniorowej.

Japonia w LIL
Diana Ciszewska, pracownica Urzędu Miasta w Lublinie, spotkała się pod ko-

niec kwietnia w siedzibie LIL z lekarzami-seniorami, aby opowiedzieć im o zwy-
czajach, tradycji i kulturze Kraju Kwitnącej Wiśni. Ciszewska pracowała w To-
kio, skąd przywiozła wiele wspaniałych zdjęć i wspomnień. Spotkaniu towarzy-
szyło parzenie herbaty i – jakżeby inaczej – sushi. 

Są to jednak inter-
wencje bardziej za-
awansowane, coraz 
mocniej ingerują-
ce w głębsze partie 
skóry niż z pozoru 
niewinne kosmeto-
logiczne naruszenia 
naskórka. 

Modna medycy-
na estetyczna nie jest lekarską specjal-

nością. Europejska Unia Le-
karzy Specjalistów (UEMS) 
systematycznie odrzuca 
wnioski niemieckich i wło-
skich lekarzy o uznanie me-
dycyny estetycznej za spe-
cjalność uznawaną w całej 
Unii Europejskiej. To najwy-
żej umiejętność, którą mo-
że posiąść lekarz każdej in-
nej specjalności. Tak napraw-
dę nikt nie kontroluje kom-
petencji lekarza wstrzykują-
cego botoks bez odpowied-
niego przeszkolenia. Nieste-
ty, znam coraz więcej leka-
rzy, którzy już zaraz po dy-
plomie robią kursy, by póź-
niej od razu zacząć pracę we 
własnym gabinecie jako spe-

cjalista. Szczerze odradzam korzystanie 
z usług u farbowanych lisów. Chałtura 
jest synonimem bylejakości.

Ktoś tym bałaganem sprytnie zarzą-
dza, bo ma spory tort do podziału. Co 
więc z tym zrobić? To tak, jakby pró-
bować stwierdzić, kto powinien goto-
wać. Zależy co? Jajecznicę może każdy. 
Kaczkę w pomarańczach – ktoś, kto już 
trochę się zna na kuchni. Ale zawodowy 
kucharz na pewno poradzi sobie z tym 
doskonale.  

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

energiczne majstrowanie przy liftingu 
twarzy skutkowało już paraliżem z powo-
du uszkodzenia zakończeń nerwów czasz-
kowych lub niezdolnością do zamknięcia 
całej powieki. Lista szkód wywołanych 
wadliwymi i nieprzemyślanymi zabiega-
mi estetycznymi jest długa. 

Najbardziej przykre dla lekarza i pa-
cjenta są te powikłania i niepowodzenia, 
kiedy trzeba po prostu coś poprawić lub 
wykonać niezbędną korektę. Zarozumia-
li lekarze wówczas próbują bronić swo-
ich dokonań jak niepodległości, a rozgo-
ryczony pacjent często w swym zacietrze-
wieniu oskarża cały stan lekarski z przy-
ległościami. Żadna taka wojenka leka-
rza z pacjentem nie przysłużyła się jesz-
cze medycynie.

się na liście obecności dwa razy w miesią-
cu w ciągu dwóch semestrów. Odpowied-
nie certyfi katy, które będzie można umie-

ścić w poczekalni swojego studia 
estetycznego na prowincji kosztu-
ją tylko 15 tysięcy złotych.

Szczerze mówiąc, zakres kom-
petencji lekarza medycyny este-
tycznej lokuje się gdzieś pomię-
dzy kosmetologią a chirurgią este-
tyczną. W odróżnieniu od chirurgii 
plastycznej, medycyna estetyczna 
opiera się wyłącznie na zabiegach 
o charakterze małoinwazyjnym. 
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• Młody lekarz to… 
– Młody lekarz to umownie lekarz do 

momentu ukończenia procesu pierwszej 
specjalizacji, albo do ukończenia 35-36 
roku życia. Ewentualnie to pierwszych 
10 lat pracy w zawodzie. Na tę chwilę 
w Polsce mamy około 16 tysięcy rezy-
dentów, 4 tysiące stażystów i kilka ty-
sięcy osób robiących specjalizacje w in-
ny sposób. Całkowita liczba młodych le-
karzy to dwadzieścia kil-
ka tysięcy, a to trochę 
ponad 15 proc. lekarzy 
w Polsce.

• Lekarze rezyden-
ci rozbudzili zaintere-
sowanie młodych leka-
rzy działalnością samo-
rządu lekarskiego. To 
bardzo pozytywny efekt 
waszej dotychczasowej 
działalności. 

– Zobaczymy, jak to 
się przełoży na działania 
izby, bo nie chodzi prze-
cież o samo bycie dele-
gatami. Młodzi poczu-
li się trochę osamotnie-
ni w swojej walce o po-
prawę warunków pra-
cy. Z drugiej strony skąd 
starsi lekarze specjaliści 
mają znać problemy mło-
dych i się nimi zajmo-
wać? Stąd pomysł, by wprowadzić no-
we, młode osoby do samorządu. W ska-
li kraju, w kilku izbach udało się to sku-
tecznie przeprowadzić. Miejmy nadzieję, 
że nie będą to same „duchy”, a aktywni 
działacze, którzy poprawią ocenę samo-
rządu w swojej grupie wiekowej.

• Okręgowa Rada Lekarska w Lubli-
nie powołała Komisję ds. Młodych Leka-
rzy, został Pan jej przewodniczącym. 

– Samo powołanie komisji jest kro-
kiem w dobrym kierunku, ale nie rozwią-
że problemów młodych. Zwłaszcza doty-
czących procesu specjalizacji. Zsyłki na 
SOR, przymusowe dyżury, mobbing, nie-
puszczanie na obowiązkowe staże, nie-
przestrzeganie prawa pracy. Tym właśnie 
chcemy się zająć. Samorząd powinien być 
pierwszym i największym obrońcą leka-
rzy w takich sprawach, a na szczęście 

lekarze specjaliści rzadziej spotykają się 
z takimi problemami, stąd nie wiedzą, jak 
to naprawić. Nam wydaje się, że wiemy. 
Będziemy walczyć o lokalną poprawę 
sytuacji lekarzy, w nierównych sporach 
z pracodawcami.

• Główne cele działalności ww. komi-
sji – na etapie początkowym i w dalszej 
perspektywie…

zajmować się głównie prawem. Od po-
zostałych spraw mamy Porozumienie Re-
zydentów OZZL. Porozumienie zajmuje 
się problemami ogólnokrajowymi, a my 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej zajmiemy 
się lokalnymi.

• Jest Pan również przewodniczącym 
Porozumienia Rezydentów OZZL. Na 
czym polegają wasze obecne działania? 

– Monitorujemy sytuację, współpracu-
jemy przy legislacji. Jako Porozumienie 
Rezydentów OZZL współuczestniczymy 
w pracach nad zmianą Ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty. Problemy, które 
czekają na rozwiązanie są stałe. Są to pro-
blemy z określeniem refundacji, braki ka-

drowe, zbędne obowiązki 
i biurokracja, fatalne wa-
runki zatrudnienia, nie-
przestrzeganie prawa pra-
cy przez szpitale, nieade-
kwatne do obciążeń i od-
powiedzialności zarob-
ki, utrudnienia w prowa-
dzeniu specjalizacji, bez-
nadziejny system rekru-
tacji. My jesteśmy nie od 
narzekania, ale od tego, 
aby te problemy pomóc 
rozwiązywać. 

• 8 maja 2018 r. mi-
nął pierwszy termin okre-
ślony w lutowym porozu-
mieniu z rządem. Mini-
sterstwo Zdrowia miało 
przedłożyć KPRM pro-
jekt ustawy realizującej 
porozumienie. Czy MZ 
dotrzymało słowa? 

– Termin rzeczywiście 
został spełniony, ale sam projekt ustawy 
bardzo różni się w szczegółach od luto-
wego porozumienia. Nie wiemy, czy wy-
nika to z pisania go na ostatnią chwilę, 
skoro złożono go w dniu deadline’u, czy 
to celowy zabieg. Złożyliśmy do MZ pro-
test w tej sprawie, uczestniczymy w kon-
sultacjach społecznych. To samo uczyni 
OZZL i miejmy nadzieję Naczelna Izba 
Lekarska. Nie może być tak, że my, leka-
rze, dotrzymaliśmy słowa i dla dobra pa-
cjentów wygasiliśmy protest, a minister-
stwo próbuje nas oszukać.

• Proszę przypomnieć, jakie były głów-
ne zasady lutowego porozumienia.

– W tym porozumieniu zawarto zapis, 
że w zamian za bon zwiększający podsta-
wę rezydentury, lekarz po jej skończeniu 
przepracuje 2 lata w kraju w wymiarze 
etatu na NFZ. Zapis ten wyklucza wielu 

Domagamy się powrotu do zapisów  porozumienia
rezydentów z możliwości pobrania tego 
bonu, bo nie będą mogli go potem odpra-
cować. Lekarze medycyny sądowej, sto-
matolodzy, wiele specjalizacji lekarskich. 
Do tego część lekarzy pracuje później nie 
na godziny, a na procedury, np. opisane 
preparaty patomorfologiczne, czy zdjęcia 
RTG. Jak to wtedy liczyć? Kto to będzie 
ewidencjonował? Domagamy się powrotu 
do zapisów porozumienia. Do sprawdze-
nia „odpracowania” bonu, powinien wy-
starczyć opłacany w Polsce podatek PIT. 
Wtedy mamy pewność, że lekarz pracu-
je dla polskiego pacjenta. Nie rozumiemy 
też dlaczego bon mamy mieć wypłacany 
netto, a w przypadku zerwania przez le-
karza umowy, oddać brutto. Przecież zo-
stał już od tego zapłacony podatek. Ma-
my go zapłacić drugi raz? 

• Co jest największą kością niezgo-
dy?

– Jest nią zapis dotyczący podwyżek 
dla specjalistów. W porozumieniu pod-
wyżkę do 6750 zł brutto otrzyma każdy 
specjalista pracujący w publicznej ochro-
nie zdrowia w kraju, o ile zgodzi się na 
zakaz konkurencji z wyłączeniem ambu-
latoriów, rehabilitacji i sektora prywatne-
go. W ustawie zapisano podwyżki tylko 
dla lekarzy specjalistów opieki całodobo-
wej i całodziennej. Wyeliminowano POZ, 
AOS i wiele innych podmiotów, a prze-
cież to tam są największe kolejki. Jeśli 
ustawa przejdzie w tym kształcie, to doj-
dzie do kuriozalnej sytuacji, że pracują-
cy w szpitalu i przyszpitalnej poradni le-
karz otrzyma podwyżkę, a pracujący tyl-
ko w poradni już nie. To zakrawa na or-
dynarne wypychanie specjalistów do sek-
tora prywatnego. Dziwi tym bardziej, że 
16 kwietnia minister Szumowski w Cheł-
mie mówił, że będzie chciał przyciągnąć 
lekarzy z sektora prywatnego do publicz-
nego. Do tego z zakazu konkurencji nie 
wyłączono ZOL, hospicjów, czy ZRM, 
co naszym zdaniem spowoduje katastro-
falny w skutkach brak lekarzy do obsa-
dy dyżurowej dla tych podmiotów i wid-
mo braku lekarzy choćby dla pacjentów 
paliatywnych. Przecież ogrom kadry ho-
spicjów stanowią szpitalni lekarze spe-
cjaliści, którzy pracują tam na kontrak-
tach łatając dziury w ich obsadzie. Wo-
lelibyśmy nie myśleć, co się stanie, jeśli 
ich zabraknie.

Jeżeli MZ nie poprawi tych rozbieżno-
ści i ustawa nie wejdzie w życie w dniu 
1 lipca, w formie podpisanej w lutowym 
porozumieniu to uznamy to za zerwa-
nie porozumienia przez stronę rządo-
wą. A na tym przede wszystkim ucier-
pią pacjenci.

z Jakubem Kosikowskim, 
przewodniczącym Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Lublinie 

oraz przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz 

Podwoić liczbę kształconych lekarzy

zaprasza na kursy

Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne 
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)

Wojewódzki Klub Techniki 
i Racjonalizacji w Lublinie
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Lekarze skupieni w Porozumie-
niu Pracodawców Ochrony Zdrowia 
(PPOZ) alarmują, że liczba studen-
tów medycyny jest niewystarczająca, 
aby uzupełnić braki kadrowe w służ-
bie zdrowia. Obecnie brakuje blisko 
30 tysięcy lekarzy, a grupa zbliżają-
ca się do wieku emerytalnego niebez-
piecznie wzrasta.

Wykształcenie lekarza zajmuje co 
najmniej ćwierć wieku. 12 lat do matury, 
6 lat studiów, staż i rezydentura w rekor-
dowym tempie domykają klamrę. Szcze-
rze mówiąc lekarz dopiero dobrze po 
trzydziestce może próbować rozwinąć 
zawodowe skrzydła. Choć niekoniecz-
nie w Polsce. Obecnie co trzeci lekarz 
zarejestrowany w Polsce ma więcej niż 
60 lat, a w najbliższym czasie grupa ta 
będzie się powiększać. PPOZ opiniuje 
projekt rozporządzenia ministra zdro-
wia o zwiększeniu limitów przyjęć na 
kierunki medyczne, podkreślając po-
nownie, że „zakładany wzrost nabo-
rów na studia nie zagwarantuje napły-
wu odpowiedniej liczby kadr do reali-
zacji zarówno obecnych, jak i nowych 
zadań, jakie stawia resort zdrowia i ja-
kich oczekują Polacy”.

W projektowanym rozporządzeniu 
ministra zdrowia limity przyjęć w roku 
akademickim 2018/2019 mają wzrosnąć 
o 229 miejsc na kierunku lekarskim i 28 
na kierunku lekarsko-dentystycznym. 
– Uważamy, że tylko podwojenie liczby 
kształconych lekarzy pozwoli na dobry 

i efektywny system opieki zdrowotnej 
w Polsce – podkreśla Bożena Janicka, 
prezes PPOZ

Decyzja o zwiększeniu limitów jest 
zawsze gorącym tematem, bo młodych 
lekarzy bardzo potrzebujemy. Obecnie 
proponowany wzrost naboru na studia, 
niestety, nie uwzględnia ogromnych bra-
ków kadrowych. Narastającą od lat dziu-
rę pokoleniową lekarzy, uniemożliwia-
jącą bieżącą, naturalną wymianę kadr, 
a tym samym napływ kadr do realizacji 
obecnych jak i nowych zadań, jakie sta-
wia resort – liczba miejsc wskazanych 
w projektowanym rozporządzeniu nie 
uzupełni – jest zdecydowanie za mała 
– dodaje dr Janicka.

Obecna przepaść pokoleniowa w za-
wodach medycznych jest efektem dzie-
siątek lat zaniedbań. Kadra lekarska po 
prostu nam się zestarzała, a nikt nie za-
dbał przez ostatnie dziesiątki lat o re-
alne uzupełnianie. Mamy już przepaść 
pokoleniową, a nie tylko lukę. Dlatego 
tak jak w latach poprzednich apelujemy 
o niezwłoczne podwojenie liczby kształ-
conych lekarzy, co jest koniecznością 
i co w polityce długofalowej – niestety, 
nie dziś – pozwoli na odbudowę kadr le-
karskich a tym samym dobry i efektyw-
ny system opieki zdrowotnej w Polsce 
– stwierdza Bożena Janicka.

PPOZ swoje uwagi w sprawie limi-
tów przyjęć na studia przekazało w pi-
śmie skierowanym do ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego

(ms)

– Jak powiedziałem przed chwilą, to 
przede wszystkim pomoc prawna i lo-
gistyczna, dotycząca nieprzestrzegania 
przez pracodawcę założeń procesu kształ-
cenia specjalizacyjnego. Planujemy po-
wołać szybką pomoc prawną, która bę-
dzie interweniowała w takich przypad-
kach. Gdy to nam się uda, dopiero zasta-
nowimy się nad kolejnymi celami. W tej 
chwili jest to najbardziej palący problem 
młodych lekarzy.

• Czy są różnice w problemach mło-
dych lekarzy w naszym regionie i w ska-
li ogólnopolskiej? 

– Tak naprawdę to ich nie ma. W ska-
li kraju można mówić o nieprzestrzega-
niu prawa przez szpitale, tonach papiero-
wej biurokracji, brakach kadrowych oraz 
o niskich pensjach. Regionalnie mamy te 
same problemy, ale samorząd powinien 
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• Program „Czerwony Guzik Ży-
cia” robi furorę w powiecie kraśnic-
kim, wkrótce obejmie całe wojewódz-
two, a wszystko to Pana zasługa. Skąd 
pomysł, inspiracja? 

– Cieszę się, bo faktycznie program 
sprawdza się – wystarczyło kilka tygo-
dni od uruchomienia go w powiecie kra-
śnickim (jeszcze na zasadzie pilotażu) 
a już mogliśmy się przekonać, jak spraw-
nie działa. Dzięki niemu kilku osobom 
udzielono pomocy ratując zdrowie i ży-
cie. Teraz jest szansa, że system obejmie 
całą Lubelszczyznę, bo 25 kwietnia 2018 
roku Zarząd Województwa Lubelskiego 
zdecydował o ogłoszeniu kolejnego nabo-
ru na podobne projekty. Na ten cel prze-
kazano 49 milionów złotych, czyli na 50-
60 takich projektów, jak w powiecie kra-
śnickim. Co ważne, nabór trwa do koń-
ca czerwca 2018. Wnioski mogą składać 
samorządy (gminy, miasta, powiaty) oraz 
organizacje pozarządowe. Powiat kraśnic-
ki pracuje nad kolejnym wnioskiem i chce 
objąć opieką kolejne osoby.

Sam pomysł „przywiozłem” z woje-
wództwa pomorskiego. W tamtym re-
gionie system teleopieki działa od kil-
ku lat i doskonale się sprawdza. Opieką 
objętych jest tam już kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi. Zainteresowałem się tym, bo to 
bardzo dobry sposób na zagwarantowa-
nie bezpieczeństwa samotnym, starszym 
i chorym osobom. Wystarczy, aby naci-
snęły czerwony guzik na opasce, którą 
noszą na ręku. Moje suge-
stie poparły na początku ro-
ku kraśnickie władze samo-
rządowe, udało się nam po-
zyskać unijne dofi nansowa-
nie i czerwony guzik stał się 
faktem w kwietniu br.

• To opowiedzmy jak „Gu-
zik” działa w Kraśniku? 

– W powiecie kraśnickim 
rozdysponowano 135 urzą-
dzeń. Dostali je mieszkań-
cy 9 gmin powiatu, z wy-
jątkiem samego miasta Kra-
śnik – nie chcieli dołączyć do 
projektu. Kwalifi kacją zajęły 
się ośrodki pomocy społecz-
nej, bo mają najlepszą wie-
dzę, komu taki zestaw jest 
potrzebny. 

Projekt zakładał, aby wśród tych osób 
były osoby niepełnosprawne, niesamo-
dzielne, samotne.

Urządzenie przypomina zegarek 
z funkcją nadajnika. Taką opaskę nosi 
się całą dobę. Są w niej zapisane obok 
danych osobowych konkretnego użyt-
kownika, także wiek, grupa krwi, zdia-
gnozowane choroby, leki, które ten pa-
cjent przyjmuje i dane kontaktowe do bli-
skich lub opiekunów tej osoby. Urządze-
nie ma też czerwony przycisk, którego 

Wciśnij guzik – uratuj życie
z Markiem Kosem, 

dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kraśniku, 
przewodniczącym Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa 

Lubelskiego, członkiem prezydium ORL w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska 

• Otyłość to choroba jak każda in-
na i trzeba ją leczyć. Ale dieta i ruch to 
przy patologicznej otyłości za mało. Me-
dycyna ma jednak skuteczne formy po-
mocy. Jakie?

– Nie zgodzę się, że jest jak każda in-
na. Jest szczególnie niebezpieczna, bo 
najczęściej jest przyczyną szeregu innych 
groźnych chorób. Dlatego też jak najbar-
dziej trzeba ją leczyć. Przy otyłości ol-
brzymiej zastosowanie diety i aktywno-
ści fi zycznej to na ogół za mało, ale jed-
nak bez nich nie można mówić o skutecz-
nym odchudzaniu. Gdy one nie wystar-
czają konieczne jest chirurgiczne leczenie 
otyłości. Chirurgia bariatryczna to jedna 
z najbardziej skutecznych metod walki 
z otyłością. Szacuje się, że przynosi suk-
ces w blisko 90 procentach. W naszej kli-
nice pierwsze operacje zmniejszania żo-
łądka były wykonywane już w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia. Były 
to jednak operacje wykonywane klasycz-
nie, z dużym cięciem powłok, obarczo-
ne dużym ryzykiem powikłań. Od 10 lat 
w II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroen-
terologicznej i Nowotworów Układu Po-
karmowego kierowanej przez profesora 
Grzegorza Wallnera operacje bariatrycz-
ne wykonujemy w technice laparoskopo-
wej, czyli przez „dziurkę od klucza”. Ma-
my już zoperowanych około 600 pacjen-
tów bariatrycznych. Rocznie wykonuje-
my blisko 100 takich operacji, co jest tyl-
ko kroplą w morzu potrzeb.

• Jakiego rodzaju są to zabiegi?
– Jest kilka rodzajów tych zabiegów. 

Najczęściej wykonywaną operacją u nas 

w klinice jak również w Polsce jest ręka-
wowa resekcja żołądka (sleeve gastric re-
section). Na drugim miejscu znajduje się 
wyłączenie żołądkowe sposobem Roux 
(gastric by-pass). Balon żołądkowy za-
kładany endoskopowo jest metodą zare-
zerwowaną dla pacjentów, u których ryzy-
ko operacji w znieczuleniu ogólnym jest 
zbyt duże lub jako forma przygotowania 
przed właściwym zabiegiem bariatrycz-
nym. Warto podkreślić, że chirurgia baria-
tryczna jest stosunkowo bezpieczna. Po-
ważne powikłania w ośrodkach z dużym 
doświadczeniem nie przekraczają jedne-
go procenta. 

• Dla jakich pacjentów są przeznaczo-
ne te zabiegi?

– Tych z otyłością olbrzymią, u któ-
rych maksymalny, odnotowany wskaź-
nik masy ciała BMI przekracza 40 lub 
35, jeśli otyłości towarzyszą dodatkowe 
schorzenia powiązane z otyłością, np. cu-
krzyca, nadciśnienie, choroby stawów czy 
bezdech senny. Najcięższy pacjent, które-
go leczyliśmy ważył 360 kg. Jednak zde-
cydowana większość naszych pacjentów 
waży 120-200 kg. 

• Jak wygląda kwalifi kacja pacjenta 
do zabiegu bariatrycznego?

– Od początku naszej działalności ba-
riatrycznej współpracujemy z Oddziałem 
Diabetologicznym Instytutu Medycyny 
Wsi. Pacjent chcący poddać się operacji 
bariatrycznej powinien być przygotowa-
ny poprzez wielodyscyplinarny zespół 
specjalistów, w skład którego wchodzą: 
internista, psycholog, dietetyk. Jednak 

ostateczna kwalifi kacja i decyzja, co do 
rodzaju zabiegu, należy do chirurga.

Chcielibyśmy, aby lekarze rodzinni du-
żo częściej kierowali do nas takich pacjen-
tów. Bo zalecenia, aby jedli mniej, zmie-
nili dietę i włączyli większą aktywność 
ruchową na ogół nie skutkują trwałą re-
dukcją masy ciała. 

• Czy są jakieś wyraźne przeciwwska-
zania do operacji bariatrycznej? 

– Operujemy pacjentów w wieku od 
18 do 65 roku życia. Przeciwwskazaniem 
są choroby psychiczne uniemożliwiają-
ce współpracę z pacjentem oraz schorze-
nia dyskwalifi kujące pacjenta do zabiegu 
w znieczuleniu ogólnym.

• Jaka jest skuteczność operacji ba-
riatrycznych?

– Leczenie zachowawcze otyłości pa-
tologicznej jest skuteczne jedynie w 1-5 
proc. w zależności od przeprowadzonych 
badań, najczęściej nie przekracza 2 proc. 
Skuteczność metod operacyjnych sięga 
80-85 proc. Z tego jasno wynika, że na 
chwilę obecną chirurgia jest bezkonku-
rencyjną metodą trwale redukującą nad-
mierną masę ciała.

• Czy z okazji 10-lecia zabiegów baria-
trycznych mają Państwo jakieś plany?

– Z okazji Europejskiego Dnia Otyło-
ści, który przypada w maju oraz 10 rocz-
nicy pierwszego zabiegu bariatrycznego, 
wykonanego techniką minimalnie inwa-
zyjną w naszej klinice, zorganizowaliśmy 
spotkanie pacjentów bariatrycznych, na 
które zostali zaproszeni pacjenci już zo-
perowani i jednocześnie chorzy zaintere-
sowani możliwością poddania się takie-
mu zabiegowi.

Otyłość trzeba leczyć
Z Tomaszem Jaworskim, 

specjalistą chirurgii ogólnej z II Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 

SPSK 1 w Lublinie, 
rozmawia Anna Augustowska

Jednym z pierwszych pacjentów, któ-
ry skorzystał z dobrodziejstwa systemu, 
był mieszkaniec gminy Wilkołaz, który 
źle się poczuł, odczuwał nierówną akcję 
serca, nacisnął guzik i zadzwonili do nie-
go ratownicy z teleopieki, zebrali facho-
wo wywiad i podejrzewając zaburzenia 
rytmu serca wezwali karetkę pogotowia, 
którą pacjent został przewieziony na od-
dział kardiologii w Kraśniku.

Czujnik w bransoletce potrafi  coś jesz-
cze – jeśli pacjent zasłabnie, straci przy-

tomność czy upadnie, to urzą-
dzenie natychmiast to wy-
chwyci i automatycznie za-
alarmuje ratowników.

• A sprawa fi nansowania? 
Urządzenie kosztuje…

– Dla osób, które otrzyma-
ły zestawy koszty są zerowe. 
Finansowanie przez dwa lata 
odbywa się ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt realizo-
wany w Kraśniku kosztował 
ok. 890 tys. zł.

Później fi nansowanie przej-
mą gminy, ale będzie to tyl-
ko opłata za podłączenie do 
systemu. Zestaw bransoletka 
z guzikiem i telefon komór-
kowy to koszt około 1 tysią-
ca złotych.

wciśnięcie uruchamia połączenie z cen-
trum zdalnej opieki medycznej (dla po-
wiatu kraśnickiego to Kraków). Ratow-
nicy dzwonią wtedy do pacjenta (każ-
da osoba korzystająca z „Guzika” otrzy-
muje też smartfona) i po rozmowie, jeśli 
to konieczne, wzywają najbliższą karet-
kę pogotowia. 

19 maja z okazji Europejskiego Dnia Otyłości odbyło się 
otwarte spotkanie pacjentów z otyłością 

z lekarzami z II Kliniki Gastroenterologicznej 
i Nowotworów Układu Pokarmowego 

w szpitalu przy ul. Staszica.
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Pytanie o możliwość zawierania umów 
zlecenia na usługi medyczne przy jed-
noczesnym świadczeniu tychże w ra-
mach działalności gospodarczej jest jed-
nym z częściej zadawanych przez mo-
ich klientów.

Skąd problem

Problem bierze się stąd, że nie wszyst-
kie szpitale, nie na wszystkich oddziałach 
i nie zawsze mogą (lub chcą) zakontrak-
tować usługi z zewnątrz. Wiąże się to bo-
wiem z procedurami przetargowymi, ale 

też i z polityką 
samej jednost-
ki leczniczej. 
Dlatego zdarza 
się, że szpital 
(lub inna jed-
nostka leczni-
cza) chcąc po-
zyskać dodat-
kowe przysło-
wiowe ręce do 
pracy propo-
nuje lekarzo-
wi umowę zle-
cenie (wyko-
nywanie usług 
medycznych 
poza działalno-
ścią gospodar-
czą) zamiast 
kontraktu (wy-

konywanie usług medycznych w ramach 
działalności gospodarczej). Jeśli lekarz, 
który otrzymał taką propozycję, nie ma 
zarejestrowanej działalności gospodar-
czej, nie musi się nad niczym zastana-
wiać. Śmiało może podjąć się świadcze-
nia usług na podstawie umowy zlecenia. 
Inaczej jednak jest w przypadku lekarza, 
który ma zarejestrowaną działalność go-
spodarczą. 

Czym zatem są te dwie kategorie: dzia-
łalność gospodarcza i działalność wy-
konywana osobiście i czym się od sie-
bie różnią?

Działalność gospodarcza

Pozarolnicza działalność gospodarcza, 
nazywana również jednoosobową działal-
nością lub po prostu działalnością gospo-
darczą, to wg ustawy podatkowej dzia-
łalność zarobkowa prowadzona we wła-
snym imieniu bez względu na jej rezultat, 
w sposób zorganizowany i ciągły, z której 
przychody nie są zaliczane do innych źró-
deł przychodów. Tak więc najważniejsze 
cechy działalności gospodarczej to:

• zarobkowy cel
• wykonywanie jej w sposób zorgani-

zowany i ciągły

• prowadzenie jej we własnym imie-
niu na własny lub cudzy rachunek.

Działalność wykonywana 
osobiście

Czym zatem jest działalność wykony-
wana osobiście? Wg ustawy podatkowej 
(upraszczając dla potrzeb lepszego zrozu-
mienia) przychodem z działalności wyko-
nywanej osobiście jest przychód ze świad-
czenia usług na podstawie umowy zlece-
nia, uzyskiwany wyłącznie od fi rm lub in-
stytucji niebędących fi rmami. Na tym eta-
pie rozważań jedyna różnica, jaka się wy-
łania dotyczy faktu, że nie można świad-
czyć usług na rzecz osób fi zycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej 
w ramach umowy zlecenia, natomiast jak 
najbardziej można to robić w ramach pro-
wadzonej działalności. Dalej jednak usta-
wa mówi, że do przychodów z osobistej 
działalności nie zalicza się przychodów 
uzyskiwanych na podstawie umów zawie-
ranych w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, które to umowy z punk-
tu widzenia kodeksu cywilnego również 
są umowami zlecenia.

Konsekwencje

W konsekwencji, co do zasady, nie 
można świadczyć poza prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą usług, których za-
kres pokrywa się z zakresem prowadzo-
nej działalności. W przypadku ludzi wy-
konujących takie zawody jak prawnik, 
księgowy czy lekarz jest to wyklucze-
nie oczywiste.

Niemniej możliwa jest podatkowo sy-
tuacja, w której lekarz może świadczyć 
swoje usługi zarówno w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej, jak 
i poza nią w ramach działalności wy-
konywanej osobiście. Ustawa podatko-
wa zwraca bowiem uwagę, że nie można 
uznać za działalność gospodarczą czyn-
ności, nawet jeśli pokrywają się z jej za-
kresem, jeśli łącznie spełnione są trzy 
warunki:

• odpowiedzialność wobec osób trze-
cich za rezultat tych czynności oraz 
ich wykonywanie, z wyjątkiem od-
powiedzialności za popełnienie czy-
nów niedozwolonych, ponosi zleca-
jący wykonanie tych czynności;

• są one wykonywane pod kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez zlecającego te czynno-
ści; 

• wykonujący te czynności nie pono-
si ryzyka gospodarczego związane-
go z prowadzoną działalnością.

W tym miejscu warto przyjrzeć się 
ostatniemu z trzech warunków, bowiem 

dwa pierwsze raczej nie budzą wątpliwo-
ści, i zastanowić się, co też on oznacza. 
Dla lepszego zrozumienia posłużę się tu-
taj dwoma przykładami:

Przykład 1
Lekarz świadczy swoje usługi, któ-

re polegają na przyjmowaniu pacjen-
tów. Praca świadczona jest pod kierow-
nictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez zleceniodawcę. Odpowie-
dzialność wobec osób trzecich, czyli pa-
cjentów, ponosi zleceniodawca. Wyna-
grodzenie lekarza ustalone zostało w ta-
ki sposób, że otrzymuje określoną staw-
kę za przyjęcie każdego pacjenta.

Przykład 2
Lekarz świadczy usługi polegające na 

dyżurowaniu w określone dni przez okre-
śloną liczbę godzin na oddziale szpita-
la. Praca świadczona jest pod kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wyznaczo-
nym przez zleceniodawcę. Odpowiedzial-
ność wobec osób trzecich, czyli pacjen-
tów, ponosi zleceniodawca. Wynagrodze-
nie lekarza jednak ustalone zostało jako 
stawka za godzinę dyżuru. 

Jak widać z przytoczonych przykładów 
– w pierwszym przypadku nie został speł-
niony trzeci warunek, gdyż ryzyko gospo-
darcze obciąża lekarza, bo zarobi on lub 
nie, w zależności od tego, czy będą pa-
cjenci, czy nie. W drugim przypadku ry-
zyko gospodarcze nie obciąża lekarza, po-
nieważ niezależnie od wszystkiego otrzy-
ma on umówione wynagrodzenie.

Na koniec tych rozważań pragnę zwró-
cić uwagę, że powyższe przykłady to tyl-
ko przykłady i nie należy ich uogólniać. 
Każdą z umów zlecenia należy badać in-
dywidualnie i w zależności od jej treści 
podejmować decyzje. Szczególną ostroż-
ność powinny zachować tu osoby chcące 
wejść w stosunek prawny ze swoim by-
łym pracodawcą, korzystające jednocze-
śnie z przywilejów składkowo-podatko-
wych, a więc osoby korzystające z prefe-
rencyjnych składek ZUS i/lub osoby roz-
liczające się z fi skusem na zasadach po-
datku liniowego, ponieważ niespełnienie 
przez umowę zlecenie powyższych trzech 
warunków łącznie może skutkować prze-
kwalifi kowaniem jej na działalność go-
spodarczą i utratą przywilejów.

Monika Zalewa
Biegły Rewident

Księgowa dla lekarzy
Ekspert w dziedzinie 

rachunkowości i fi nansów

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

• Wróciłeś z Japonii, gdzie byłeś je-
dynym Polakiem zaproszonym jako wy-
kładowca na światową konferencję neu-
roradiologów interwencyjnych WLNC 
w Kobe. Jak wrażenia?

– Zgadza się, spotkania WLNC (World 
Live Neurovascular Conference), orga-
nizowane przez grupę światowej klasy 
specjalistów neuroradiologii interwen-
cyjnej, są co roku w innym miejscu 
na świecie. Celem tegorocznej kon-
ferencji była głęboka dyskusja na te-
mat operacji, które były dla nas trans-
mitowane na żywo z wielu ośrodków 
na świecie, obserwacja różnorodności 
technik operacyjnych, strategii i wy-
miana poglądów. W konferencji brało 
udział blisko 600 uczestników, głów-
nie z krajów azjatyckich. Z Polski by-
łem tylko ja. Na spotkanie WLNC za-
proszony byłem po raz czwarty, tym 
razem odbyło się w niezwykłej Japo-
nii. Przeżycie niesamowite. Proszę 
sobie wyobrazić, że w przedostat-
nim dniu konferencji uczestniczyli-
śmy aż w 15 transmisjach z różnych 
sal operacyjnych z trzech kontynen-
tów, nasze komentarze musiały być 
więc krótkie i merytoryczne do bó-
lu, co wymuszało skupienie i, jak są-
dzę, podnosiło wartość wystąpień. Tym 
bardziej że transmitowane operacje by-
ły bardzo różne: od dość standardowych 
jak stentowanie tętnic szyjnych po bardzo 
skomplikowane decyzyjnie i technicznie 
leczenie tętniaków wrzecionowatych tęt-
nic mózgowych. Doprawdy to było nie-
zwykłe przedsięwzięcie logistyczne. To-
warzyszyły mu burzliwe, ale też bardzo 
twórcze dyskusje. Tym bardziej że Japo-
nia to kraj charakteryzujący się niezwykłą 
odmiennością właściwie w każdej dzie-
dzinie, również w medycynie. Japończy-
cy mają swoje przekonania i rozwiązania 
wynikające z kwitnącej technologii, wa-
runków cywilizacyjnych i cech czysto 
ludzkich. Konfrontacja naszych poglą-
dów była więc arcyciekawa.

• Czy widać postęp w dziedzinie, któ-
rą się zajmujesz?

– O tak, postęp technologiczny w radio-
logii zabiegowej wyprzedza znacznie po-
stęp mentalny. W Japonii nowe urządze-
nia wprowadzane są niemal co pół roku! 

Każde z nich wymaga czasu na testy, za-
stosowanie i obserwację skuteczności, 
a w tym okresie często pojawiają się już 
kolejne. Jest to oczywiście marketing, nie-
rzadko inżynieryjnie fenomenalny, lecz 
mam wrażenie, że, niestety, bez szans na 
dłuższe zaistnienie w praktyce. A szko-
da, wiele z tych urządzeń, takich jak róż-
ne rodzaje stentów kierunkowych, czyli 

• Jaki był temat Twojego wystąpie-
nia?

– Jako panelista uczestniczyłem 
w dyskusjach, wyrażałem swoje opinie 
i prezentowałem własne operacje jako 
przykłady trudnych decyzji i ich konse-
kwencji. Duże zainteresowanie wzbudzi-
ły operacje tętniaków mózgowych, któ-
re przeprowadziłem u chorych z zasto-
sowaniem płynnych i stałych materia-
łów embolizacyjnych. Jeden z nich, gi-
gantyczny tętniak mózgu leczony przed 
erą stentów kierunkowych, przy zasto-
sowaniu spiral odczepianych i środka 
ONYX. Oczywiście, są to wyjątkowe 
sytuacje, wymagające wyjaśnień i opi-
su, lecz za każdym kryje się pomysł, 
idea, która może być początkiem cze-

goś nowego, lub jedynie przyczyn-
kiem do dyskusji.

W czasie takich wystąpień moż-
na się wiele nauczyć, zapewniam. 
Jak wspomniałem, w konferencjach 
WLNC uczestniczę po raz czwarty. 
Cieszę się, że moi zagraniczni ko-
ledzy widzą wartość w mojej pracy 
i poglądach. W Polsce tego nie ma, 
takie warunki i czasy. Choć nie usta-
ję w nadziei, że będziemy mogli, choć 
lokalnie, stworzyć działalność na ska-
lę europejską. Jest to całkowicie moż-
liwe, jedynym warunkiem jest życz-
liwość władz i przyzwolenie na po-
stęp. Obserwuję dynamiczny pro-
ces rozwoju naszej dziedziny już od 
dłuższego czasu z pozycji członka 
zarządu ESMINT (European Socie-
ty of Minimally Invasive Neurologi-
cal Therapy). I widzę, że idzie w do-

brym kierunku, jest niezwykle przemy-
ślany i daje prawdziwe, rzeczywiste efek-
ty, jak choćby całkowitą zmianę w lecze-
niu udarów mózgu. 

• Jakie masz oczekiwania po tylu la-
tach pracy i obserwacji innych?

– Zdecydowanie oczekuję większego 
zaangażowania w dążenie do nowocze-
sności pod każdym względem. Zakład 
Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lubli-
nie ma w dziedzinie neuroradiologii za-
biegowej bardzo duże zasługi, wprowa-
dzano tu nowe techniki zabiegowe, jak 
zastosowanie ONYX w leczeniu naczy-
niaków mózgu, wprowadzenie do użytku 
spiral oczepianych elektrolitycznie i wie-
le innych, myślę, że ta działalność nie-
co w cieniu, niedoceniona a zasługuje na 
większą uwagę. Szczególnie nasze wyni-
ki, które są na tym samym poziomie, co 
w ośrodkach zachodnich, choć osiągnię-
te w bardziej niesprzyjających warun-
kach. To wiele mówi o potencjale i na-
szych możliwościach.

Interwencje po japońsku
z radiologiem Maciejem Szajnerem 

z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii PSK 4 w Lublinie, 
członkiem zarządu European Society 

of Minimally Invasive Neurological Therapy, 
rozmawia Anna Augustowska

gęsto tkanych siatek mających za zadanie 
zmienić hemodynamikę przepływu krwi 
we wnętrzu tętniaka mózgu, a w szcze-
gólności zastosowania kilku sprzętów ra-
zem, nie zostanie nigdy do końca poznana, 
chociaż potencjalnie są bardzo skuteczne. 
Wciąż największym wyzwaniem jest pra-
widłowe rozumienie patologii i w konse-
kwencji ustalenie odpowiednich wskazań 
do leczenia, dobór właściwych materia-
łów i „last but not least” – strategii. Pod 
tymi względami pojawia się wiele różnych 
opinii, kontrowersji i sporów, często wy-
nikających właśnie z mentalności i oso-
bistych poglądów. Technologia pozwala 
Japończykom leczyć zmiany naczyniowe 
multidyscyplinarnie np. naczyniaki mó-
zgu. Istnieje wiele sal operacyjnych, któ-
re pozwalają na przeprowadzenie jedno-
czasowej diagnostyki, zabiegu emboliza-
cji i operacji neurochirurgicznej. Dostęp-
ność do takiej technologii jest w Europie 
jeszcze ograniczona, stąd spory dotyczące 
strategii i wykonalności pewnych operacji 
proponowanych jako standard.
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• Jest Pani nowym dyrektorem Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie, przed Panią liczne wyzwa-
nia, które z nich są priorytetowe? 

– Zdecydowanie głównym celem jest 
propagowanie honorowego krwiodaw-
stwa i zwiększenie liczby dawców w na-
szym województwie. W lubelskim Cen-
trum Krwiodawstwa działa także Ośro-
dek Dawców Szpiku stąd priorytetem 
są akcje, podczas których informujemy 
o tym, że warto zostać dawcą krwi i szpi-
ku. Chcemy też, żeby oddawanie krwi 
było propagowane wśród rodzin. Około 
30 proc. zgłaszających się osób to daw-
cy pierwszorazowi, którzy przyszli oddać 
krew na apel lub jako tzw. dawcy rodzin-
ni, na przykład, gdy ktoś bliski miał wy-
padek i chcą w ten sposób mu pomóc. To 
szczytna inicjatywa, ale chcielibyśmy, że-
by stali się oni dawcami systematyczny-
mi. Krew to najcenniejszy dar, jaki mo-
żemy podarować drugiemu człowieko-
wi. Często zapominamy, że za zleceniem 
przetoczenia czterech jednostek składni-
ka krwi jednemu pacjentowi stoi czterech 
anonimowych honorowych dawców, któ-
rzy bezinteresownie pomagają potrzebu-
jącemu oddając swoją krew. 

• Co chwilę w mediach słyszymy ape-
le, żeby oddać krew, dlaczego tak jest, czy 
takie apele nie skutkują?

– Tylko na chwilę, dlatego cały czas 
trzeba je powtarzać. Spowodowane to jest 
tym, że w naszym województwie na tle 
kraju jest mała liczba dawców, szczegól-
nie tych, którzy krew oddają systematycz-
nie, a zapotrzebowanie na krew i jej skład-
niki corocznie wzrasta. W społeczeństwie 
pokutuje wiele mitów na temat oddawa-
nia krwi, że może dojść do zakażenia, że 
jak ktoś raz odda krew, to będzie musiał 
robić to przez cały czas, wiele osób boi 
się pobrań, obawiają się omdlenia. Pró-
bujemy przez cały czas odczarować te 
nieprawdziwe informacje, ale to proces 
rozległy w czasie. Już we wrześniu roz-
poczynamy współpracę z wojewódzkim 
kuratorem oświaty w Lublinie. Widzimy 
szansę w propagowaniu idei honorowego 
krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej 
i licealnej w myśl przysłowia „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie…”.

• Kto w Lublinie oddaje krew?
– Ludzie różnych zawodów – ale, nie-

stety, nie dominują wśród nich lekarze. 

Dominują mężczyźni, chociaż coraz czę-
ściej pojawiają się też młode kobiety i pra-
cownicy mundurowi. Co smutne, pracow-
nicy służby zdrowia stanowią nikły pro-
cent krwiodawców. Najczęściej decydują 
się na to ratownicy medyczni zaś bardzo 
rzadko krew oddają lekarze, pielęgniar-
ki i diagności laboratoryjni. A szkoda, 

lekarzy zlecających przetoczenia. To waż-
na wiedza, którą stale trzeba odnawiać 
i uzupełniać.

W 2017 roku RCKiK w Lublinie w za-
kresie zagadnień związanych z krwio-
dawstwem i krwiolecznictwem zostało 
przeszkolonych: 1668 pielęgniarek i po-
łożnych, 299 lekarzy (w tym 250 lekarzy 
stażystów) i 75 diagnostów laboratoryj-
nych z uprawnieniami serologicznymi 
i pracowników banków krwi.

Kontynuujemy prowadzenie tych szko-
leń w bieżącym roku. 

• W RCKiK w Lublinie wykorzystywa-
ne są bardzo nowoczesne metody 
diagnostyki laboratoryjnej. 

– To prawda. Lubelskie centrum 
ma wspaniały sprzęt diagnostycz-
ny i wysoko wykwalifi kowaną ka-
drę diagnostów laboratoryjnych. 
Laboratorium w RCKiK w Lubli-
nie wyposażone jest w nowoczesny 
cytometr przepływowy. Aparat ten 
umożliwia wykonywanie z niezwy-
kłą dokładnością badań kontroli ja-
kości, koniecznych dla zapewnienia 
wysokiej jakości i bezpieczeństwa 
otrzymywanych w RCKiK składni-
ków krwi. Cytometr przepływowy 
wykorzystywany jest także do wy-
konywania oznaczeń stężenia prze-
ciwciał anty-D w leku: immuno-
globulinie ludzkiej GAMMA anty-
D stosowanej powszechnie w pro-
fi laktyce konfl iktu serologicznego 
w zakresie antygenu D z układu Rh 

oraz w diagnostyce poważnego powikła-
nia ciąży, jakim jest przeciek płodowo-
matczyny. Wysoka czułość techniki cyto-
metrycznej pozwala w krwi matki odna-
leźć nawet pojedyncze erytrocyty płodu. 
Cytometryczna diagnostyka krwawienia 
płodowo-matczynego pozwala na wcze-
sne wykrycie stanu zagrożenia życia pło-
du, umożliwia wyjaśnienie przyczyn nie-
dokrwistości noworodka, czy zgonu we-
wnątrzmacicznego płodu. W przypad-
ku matek RhD ujemnych, które urodziły 
dziecko RhD dodatnie, ocena ilości ery-
trocytów dziecka z antygenem D znajdu-
jących się w krążeniu matki, umożliwia 
podanie matce adekwatnej do wielkości 
krwawienia płodowo-matczynego dawki 
immunoglobuliny anty-RhD. 

Ponadto nasze centrum na nowo włą-
cza się w pozyskiwanie osocza immuni-
zowanego, wykorzystywanego do pro-
dukcji immunoglobuliny GAMMA anty
-D. Proces ten był przez kilka lat wstrzy-
many, cieszymy się, iż mamy chętnych 
dawców poddających się zabiegowi im-
munizacji i w ten sposób pomagających 
w zapobieganiu konfl iktowi płodowo-
matczynemu.

Lekarzu zostań krwiodawcą!
z Elżbietą Puacz, 

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

Nowelizacja listy leków refundowanych – maj 2018 r.
Nowe obwieszczenie refundacyjne, 

obowiązujące od 1 maja 2018 r., przyno-
si dobre wiadomości dla pacjentów cier-
piących na nowotwór złośliwy płuca, bo 
otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji 
terapeutycznych z katalogu immunotera-
pii, obejmujących substancje czynne ni-
wolumab oraz pembrolizumab. W zakre-
sie schorzeń onkologicznych, nowe ob-
wieszczenie wprowadza również nowo-
czesne technologie lekowe do istniejące-
go programu leczenia raka nerki, w któ-
rym dodane zostały dwie substancje czyn-
ne – niwolumab oraz cabozantynib. Roz-
szerzenie programu lekowego pozwoli na 
wydłużenie czasu przeżycia wolnego od 
progresji choroby oraz zmniejszenie ry-
zyka zgonu pacjentów. Niwolumab został 
także objęty refundacją w ramach progra-
mu leczenia opornej i nawrotowej postaci 
klasycznego chłoniaka Hodgkina. 

Nowe obwieszczenie refundacyjne za-
wiera następujące zmiany. 

I. Zmiany na liście aptecznej

Candezek combi (candesartanum ci-
lexetili + Amlodipinum) osiem prezenta-
cji tego leku zostało objętych refundacją 
we wskazaniu: leczenie zastępcze pier-
wotnego nadciśnienia tętniczego u doro-
słych pacjentów, u których uzyskano kon-
trolę ciśnienia tętniczego stosując jedno-
cześnie kandesartan i amlodypinę, w ta-
kich samych dawkach.

II. Zmiany w programach lekowych

Cabometyx (cabozantinibum) został 
objęty refundacją w ramach istniejącego 
już programu lekowego „Leczenie raka 
nerki jako kolejna opcja terapeutyczna”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte re-
fundacją w ramach istniejącego już pro-
gramu lekowego „Leczenie raka nerki ja-
ko kolejna opcja terapeutyczna”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte re-
fundacją w terapii chorych na niedrobno-
komórkowego raka płuca o typie płasko-
nabłonkowym, w ramach drugiej linii le-
czenia, w programie lekowym „Leczenie 
niedrobnokomórkowego raka płuca”;

Keytruda (pembrolizumab) została ob-
jęta refundacją w terapii chorych na nie-
drobnokomórkowego raka płuca w ra-
mach pierwszej linii leczenia, w progra-
mie lekowym „Leczenie niedrobnoko-
mórkowego raka płuca”;

Opdivo (niwolumab) zostało objęte re-
fundacją w ramach programu lekowego 
„Leczenie opornej i nawrotowej postaci 
klasycznego chłoniaka Hodgkina”; 

Entyvio (wedolizumab) zostało objęte 
refundacją w ramach programu lekowego 

„Leczenie pacjentów z wrzodziejącym za-
paleniem jelita grubego (WZJG)”;

Dacepton (apomorphini hydrochlori-
dum hemihydricum) został objęty refun-
dacją w ramach programu lekowego „Le-
czenie zaburzeń motorycznych w prze-
biegu zaawansowanej choroby Parkin-
sona”;

Signifor (pasireotidum) został objęty 
refundacją w ramach programu lekowego 
„Leczenie akromegalii pasyreotydem”.

III. Chemioterapia niestandardowa

Od 1 kwietnia 2018 r. zapewniona zo-
stała kontynuacja terapii wszystkich pa-
cjentów leczonych dotychczas w ramach 
chemioterapii niestandardowej, której fi -
nansowanie zakończyło się z dniem 31 
marca br. Dalsze leczenie pacjentów zo-
stało zagwarantowane głównie poprzez 
wprowadzenie zmian w opisach wybra-
nych programów lekowych. 

IV. Zmiany na liście „75+”

Na liście tej od 1 maja 2018 r. w wyka-
zie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ 
znajdą się leki, które będą miały istotny 
wpływ na leczenie tej grupy pacjentów:

Antybiotyki aminoglikozydowe do 
stosowania pozajelitowego – gentamy-
cyna.

Leki przeciwzapalne działające na je-
lita – mesalazyna i sulfasalazyna, w tym 
mesalazyna do stosowania doodbytni-
czego.

Leki przeciwnowotworowe i immu-
nomodulujące – inne immunosupresanty, 

w tym metotreksat do stosowania pod-
skórnego.

Leki przeciwnowotworowe i immu-
nomodulujące – leki immunosupresyjne 
– lefl unomid.

Leki przeciwmalaryczne – chlorochi-
na – choroby z autoagresji.

Leki przeciwpadaczkowe do stosowa-
nia doustnego – gabapentyna.

Opioidowe leki przeciwbólowe – oksy-
kodon.

Leki działające na układ nerwowy – 
pregabalina.

Wziewne leki beta-2-adrenergiczne 
o krótkim i długim działaniu (jednoskład-
nikowe i złożone).

Wziewne leki beta-2-adrenergiczne 
o długim działaniu – produkty złożone 
z kortykosteroidami w wysokich daw-
kach.

Wziewne kortykosteroidy – produkty 
jednoskładnikowe – proszki i aerozole.

Wziewne leki antycholinergiczne 
o krótkim i długim działaniu. 

Inne leki doustne stosowane w obtu-
racyjnych chorobach dróg oddechowych 
– teofi lina – postacie o przedłużonym 
uwalnianiu.

Antybiotyki aminoglikozydowe do 
stosowania do oczu.

Heparyny drobnocząsteczkowe i leki 
o działaniu heparyn drobnocząsteczko-
wych – clexane – w ściśle określonych 
wskazaniach refundacyjnych.

Hormony tarczycy – lewotyroksyna do 
stosowania doustnego.

Hormony trzustki – glukagon.

Jerzy Jakubowicz
bo to my powinniśmy dawać dobry przy-
kład. Według Narodowego Centrum Krwi 
w Polsce rocznie krew oddaje około 
600 tys. osób, co stanowi 1,5 proc. spo-
łeczeństwa. W województwie lubelskim 
w ubiegłym roku krew oddało ponad 
25 tys. osób. Ponad 10 tys. osób, czyli 
prawie 1/3, zrobiło to po raz pierwszy, po-
zostałe osoby to dawcy, którzy oddawa-
li krew już wcześniej. Jak podają media, 
średnia liczba donacji w Polsce przypa-
dająca na 1000 mieszkańców wynosi 37, 
zaś w naszym województwie nawet nie ma 
30. Jak widać, dużo pracy przed nami, by 
wszyscy mogli czuć się bezpieczni. Stąd 
mój wielki apel do lekarzy, by propagowa-
li idee honorowego krwiodawstwa wśród 
swoich pacjentów i ich rodzin, a także wła-
snym przykładem zachęcali do oddawania 
krwi, stając się honorowym dawcą.

• Regionalne centrum to także miejsce 
szkolenia pracowników medycznych.

– Tak, chcemy jeszcze bardziej roz-
winąć szkolenia pracowników. Pragnie-
my jeszcze w tym roku wyjść do dyrek-
torów szpitali z propozycją szkoleń z za-
kresu krwiolecznictwa dla wszystkich 

Szczegóły dotyczące warunków konkursów 

oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia 

dostępne są w Dziale Organizacyjno-Prawnym COZL, pokój 95, 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00, 

pod numerami telefonu: 81 454 17 43, 81 454 17 44 

oraz pod adresem e-mail: klakutowicz@cozl.pl

CENTRUM ONKOLOGII
ZIEMI LUBELSKIEJ

IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. św. Jana z Dukli 
ogłasza konkurs ofert 

na następujące stanowiska pracy:

 Anestezjolog,

 Endokrynolog,

 Radiolog,

 Internista,

 Patomorfolog.
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Tekst: Anna Augustowska

Lekarski kalejdoskop

Nasi najlepsi!
W odbywających się pod koniec maja w Gdańsku mistrzo-

stwach Polski w symulacji medycznej drużyna reprezentująca 
UM w Lublinie zajęła I miejsce. Tym samym nasi reprezentan-
ci obronili wywalczony rok temu tytuł mistrzów Polski. Na ko-
lejnych miejscach znalazły się drużyny reprezentujące uczelnie 
medyczne z Krakowa i Poznania.

Szpital ma dyrektora
Urolog Radosław Starownik został nowym dyrektorem Szpi-

tala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, tym sa-
mym zwyciężył w rywalizacji z Mirosławem Kołodziejem i Ire-
neuszem Pikulickim. Starownik ukończył lubelską AM a w szpi-
talu PSK 4 pracuje od 1995 roku.

Tysiąc pacjentów – dziesięć dni
Klinika Chirurgii Naczyniowej szpitala przy ul. Staszica 

zorganizowała między 14 a 25 maja 10-dniową akcję darmo-

wych badań dla tysiąca osób z naszego województwa w wie-

ku powyżej 65 lat, które chciały się przebadać w celu wykry-

cia tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych. Jak podkre-

ślał prof. Tomasz Zubilewicz, kierownik kliniki, tętniaki są wy-

krywane zwykle dopiero jak pękną a to wiąże się z ogromnym 

ryzykiem śmiertelności. Tymczasem wcześnie wykryte moż-

na skutecznie leczyć przy pomocy nowoczesnych małoinwa-

zyjnych zabiegów. 

Stomatologia idzie na nowe
Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie będzie 

miało nową siedzibę – w połowie maja podpisano umowę na 
zaprojektowanie i wybudowanie nowego gmachu, który będzie 
się mieścił przy ul. Chodźki i ma mieć ponad 8 tys. mkw. po-
wierzchni. Budowa powinna zakończyć się już w 2020 roku. 
Wykona ją fi rma Strabag.

Medycy kusili, uczniowie patrzyli

Tłumy maturzystów przybyły na Dni Otwarte Uniwersytetu 

Medycznego, aby zapoznać się z ofertą uczelni. Akcja odbyła 

się w połowie kwietnia w Collegium Maius, gdzie na zaintere-

sowanych czekało wiele przygotowanych przez obecnych stu-

dentów atrakcji (m.in. pokaz szycia chirurgicznego, warsztaty 

z genetyki, czy z użyciem symulatorów). 

Ambasadorzy Województwa 
Lubelskiego

Tytuł Ambasadora Lubelszczyzny mogą trzymać osoby, fi r-
my i instytucje, które rozsławiają nasz region w Polsce. W tym 
roku w czasie uroczystej gali przyznano go Wschodniemu Cen-
trum Leczenia Oparzeń Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. 
Ośrodek otrzymał to wyróżnienie w kategorii instytucja. 

Dla aktywizacji w wodzie
Innowacyjne urządzenie Krabat Pirat do rehabilitacji dzie-ci otrzymał 18 maja Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lubli-nie. Dzięki temu szpital będzie jedynym ośrodkiem na Lubelsz-czyźnie, wyposażonym w sprzęt tej klasy. Urządzenie przezna-czone jest do fi zjoterapii, pionizacji, chodzenia, pływania i au-toaktywizacji w wodzie. Będzie służyć pacjentom z dziecię-cym porażeniem mózgowym i dzieciom z różnymi schorze-niami neurologicznymi.

ZUS lekarzom pokaże
Wszystko, co lekarz musi wiedzieć o elektronicznych zwol-

nieniach lekarskich – taką akcję „białej soboty” 19 maja zor-
ganizowali z myślą o medykach, urzędnicy wszystkich placó-
wek ZUS w województwie lubelskim. Prowadzono indywidu-
alne konsultacje dla chętnych.

Płuca – trud leczenia
O trudnych decyzjach diagnostycznych i terapeutycznych 

w leczeniu raka płuc mówiono w czasie konferencji naukowo-
-szkoleniowej, którą zorganizowała już po raz kolejny Klinika 
Pneumologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie. Konfe-
rencji towarzyszyły warsztaty edukacyjne.

Nowy rzecznik
Nowym Rzecznikiem Praw Lekarza Lubelskiej Izby 

Lekarskiej został urolog z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
Marek Urban.

Medykalia – to nie tylko zabawa
Po raz pierwszy od 18 lat Medykalia odbyły się w zupełnie nowej lokalizacji – poza kampusem – na terenie lubelskiego browaru. Imprezie jak zawsze obok koncertów towarzyszyła Biała Niedziela, którą w ramach promocji zdrowia i profi lak-tyki przygotowali studenci UM.

Lublin stomatologów
XX Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu „Kształ-

cenie przed- i podyplomowe w stomatologii”; XI Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej”, a także IV Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa „Między funkcją a estetyką” – od-
były się między 19 a 21 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2.

Uczestnicy wysłuchali wielu interesujących wykładów z wie-
lu dziedzin stomatologii.
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Przystawka á la 
Darek

Kilka pęczków rzodkiewek (najle-
piej białej soplowej), pokroić w pla-
sterki i rzucić na patelnię z rozgrza-
nym masłem (polecam masło klaro-
wane). Kiedy rzodkiewka się zezłoci, 
lekko posolić. Na tak przygotowaną 
rzodkiewkę utrzeć kawałeczek suszo-
nego np. borowika. Teraz całość przy-
kryć na 15-20 sekund, podgrzać, wy-
mieszać i podawać np. do kaszy gry-
czanej czy bryzolu wcześniej urzą-
dzając dla biesiadników konkurs pt. 
co To jest?

• Ulubione smaki i potrawy, które 
wspominamy i za którymi tęsknimy, to 
zwykle zasługa kuchni naszych babć 
i mam. Bo przecież wszystko, co zwią-
zane ze smakiem, zaczyna się w dzie-
ciństwie?

– Zdecydowanie tak. Każdy z nas wie 
przecież, co się kryje za powiedzeniem: 
„tak gotowała tylko moja mama”. 
I nie inaczej było ze mną. Mama nie 
tylko ukształtowała moje poczucie 
smaku, ale, co najważniejsze, na-
uczyła mnie odwagi w kuchni, po-
zwalała już od moich najmłodszych 
lat eksperymentować w kuchni, łą-
czyć i przełamywać obowiązujące 
przy gotowaniu zasady. Co prawda 
nie było tak, że od malucha pcha-
łem się do kuchni, aby gotować – 
to sprawiła raczej pewna strategia 
mamy, która mnie i rodzeństwu 
(starszej siostrze i bratu) przydzie-
lała w kuchni stosowne do wieku 
obowiązki. Mówiąc krótko, każdy 
z domowników miał swój udział 
w przygotowywaniu codziennych 
posiłków, nie mówiąc już o tak po-
ważnych przedsięwzięciach jak 
niedzielne obiady, kolacja wigilij-
na czy uroczystości rodzinne. To 
dzięki temu każde z nas, jakby mi-
mochodem i niechcący nauczyło się 
gotować. Po latach, już w dorosłym 
życiu, doszliśmy nawet do pewnej 
perfekcji: brat świetnie piekł ciasta, 
ja stałem się specjalistą od dań obia-
dowych a siostra… umiała wszyst-
ko, chociaż najdłużej broniła się 
przed kucharzeniem.

• Jednak co innego gotować pod 
okiem mamy, a co innego samemu opra-
cowywać przepisy. Ty zacząłeś jeszcze bę-
dąc w szkole?

– Mówisz o mojej słynnej przystaw-
ce pt. rzodkiewka a la Darek? Wymyśli-
łem ją rzeczywiście lata temu a serwuję 
do dziś, szczególnie kiedy mogę ją po-
dać osobom, które nigdy wcześniej nie 
próbowały rzodkiewki na… ciepło. Po-
lecam tym wszystkim, którzy chcą za-
dziwić swoich gości – efekt murowany 
(przepis podajemy obok). 

Chęć do eksperymentowania w kuchni 
nie opuszcza mnie do dziś. Uważam, że 
są przepisy, które można a nawet należy 
modyfi kować. I nie bać się łączyć sma-
ków, które na pozór nie pasują do siebie: 
gorzki z miodowym; ziołowy ze słodkim; 
ostry z kwaśnym… Możliwości jest wie-
le i ileż w tym frajdy!

Bo tu kluczem do sukcesu jest sztuka od-
powiedniego przyprawienia tych zup. 
Niestety, niedościgłym ideałem jest naj-
prostsza ale jakże wyrafi nowana w sma-
ku zupa zalewajka, której mistrzynią była 
mama – stale tęsknimy za smakiem i za-
pachem tej zupy.

• Dużo podróżujesz, czy lubisz pozna-
wać nowe miejsca „od kuchni”?

– Oczywiście! Zresztą nie wyobrażam 
sobie innego sposobu – to, co i jak jedzą 
tubylcy, jest najlepszym sposobem pozna-
wania innej kultury, mentalności miesz-
kańców i zaprzyjaźniania się z nimi. Nie 

mówiąc już o tym, że czasem zo-
staję zaproszony do kuchni go-
spodarzy i mogę naocznie po-
znać tajniki przyrządzania róż-
nych potraw. W taki sposób po-
znałem kuchnię węgierską (zresz-
tą moją ukochaną) – i wiem, jak 
się robi prawdziwy węgierski pa-
prykarz i jak smakuje pieczony 
ser owczy, który jadłem w Pusz-
cie z pasterzami. A także faszero-
wane papryki – tej odmiany nie 
uświadczymy w Polsce więc to, 
co jemy u nas, to tylko produkt 
zastępczy, erzac prawdziwych 
węgierskich dań.

• Podobnie jak kawa z karda-
monem, którą serwują niektóre 
polskie kawiarnie?

– Prawdziwa, aromatyczna ka-
wa z kardamonem powinna być 
zaparzana w tygielku, który sta-
wiamy w brytfannie wypełnio-
nej gorącym, mocno podgrzanym 
piaskiem kwarcowym, a kawę 
przed zalaniem zimną wodą mie-
limy razem z ziarnkami kardamo-
nu (na jedną łyżeczkę 3 ziarnka). 
Bardzo polecam – stawia na no-

gi jak żadna inna.

• Wyjeżdżając z rodzinnego Radomia 
na studia medyczne do Lublina nie za-
pomniałeś o gotowaniu?

– W jakimś sensie zapomniałem – 
mieszkając w akademiku i mając sporo 
nauki, nie zajmowałem się kuchnią. Pasją 
stała się medycyna, a ja jak współczesne 
„słoiki” przywoziłem z domu najlepszy na 
świecie smalec z cebulką i jabłuszkiem… 
i jadłem stołówkowe obiady. Ta przerwa 
chyba dobrze mi zrobiła, bo kiedy po stu-
diach trafi łem do Radzynia Podlaskiego 
skuszony mieszkaniem, od razu z energią 

Lekarz z pasją

Świat od kuchni jest ciekawszy
Z Dariuszem Hankiewiczem, 

laryngologiem, szefem Komisji Kultury w LIL, który pasjonuje się nie 
tylko fotografowaniem i podróżowaniem, 

rozmawia Anna Augustowska

• Hmmmm… raz Ci się nie udało…
– Herbata z surowym jajkiem przypra-

wiona solą i pieprzem? Ale wtedy miałem 
chyba 6 lat i chciałem dogodzić mojemu 
tacie. To były absolutnie moje pierwsze 
eksperymenty w kuchni i mimo że nietra-
fi one to wiele mnie uczyły. Kilka lat póź-
niej upiekłem – już bezbłędnie – bezowe 
placki na tort. Mama uznała, że zrobiłem 
je lepiej od niej – to był prawdziwy wyraz 
uznania. Nabrałem takiej wprawy, że tort 
bezowy przekładany masą kawową pie-
kę teraz zawsze na imieniny mojej żony. 
Mama nauczyła mnie też gotować wigilij-
ną zupę grzybową a także czysty barszcz. 

wróciłem do gotowania. I tak już od po-
nad 30 lat oddaję się tej pasji. 

• I dzielisz się nią także z czytelnika-
mi m.in. Medicusa. Nie myślisz o wyda-
niu własnej książki kucharskiej?

– Nie mogę powiedzieć, że nie my-
ślę… ale to chyba jeszcze nie ten czas. 
Lubię pisać do mojej rubryki pt. Sałatka 
po lekarsku. Staram się w niej pokazać 
różnorodność kuchni, jej oryginalność 
i wyjątkowość. Wszyscy mamy różne po-
czucie smaku i różne potrzeby – na tym 
polega uroda tego świata. Zamieszczam 
więc i przepisy wegetariańskie, ale także 
dla mięsożerców; lekkie i bardziej kalo-
ryczne, bo uważam, że warto jeść różne 
dania i próbować – choćby z ciekawości 
– nawet tego, czego zwykle nie jemy. 

• A Ty czego z całą pewnością nie ja-
dasz?

– Niech to nie zabrzmi źle, ale nie we-
zmę do ust… ostryg. I nie znoszę fl aków – 
podobno dania prawdziwych Polaków. 

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 9 maja 2018 r. prowadził Grze-
gorz Pietras, jej wiceprezes. O działal-
ności delegatur LIL poinformowali ich 
przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – przed-
stawiciele delegatury brali udział w ob-
chodach 227 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. W dniu 9 czerwca 2018 r. 
odbędzie się kurs RODO, na który zgło-
siło się 75 lekarzy. W drugim kwarta-
le 2018 r. przygotowano następujące 
imprezy: 13 maja wyjazd 25 lekarzy 

Z obrad ORL – maj 2018 r.

Delegatura Lublin – podjęto uchwa-
ły w sprawie komisji problemowych 
LIL, w sprawie określenia miesięczne-
go limitu przebiegu kilometrów dla osób 
używających prywatnych samochodów 
do celów służbowych oraz w sprawie 
określenia miesięcznego limitu kwoto-
wego dotyczącego używania telefonów 
komórkowych do celów służbowych. 
Grzegorz Pietras i Dariusz Samborski 
wzięli udział w wojewódzkich uroczy-
stościach z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Poinformowano 

na przedstawienie do Teatru Roma, 
a w dniach 2-3 czerwca wyjazd 35 le-
karzy seniorów na wycieczkę do Tyko-
cina i Kiernus.

Delegatura Chełm – w dniu 16 
kwietnia 2018 r. przewodniczący dele-
gatury Wiesław Godzisz, uczestniczył 
w spotkaniu zorganizowanym przez mi-
nistra zdrowia i wojewodę lubelskiego. 
Tematem spotkania było uwarunkowa-
nie i potrzeby służby zdrowia w woje-
wództwie lubelskim. 2 czerwca 2018 r. 
odbędzie się kurs – „Nadchodzi RO-
DO”. Kontynuowane są przygotowania 
do przeprowadzenia remontu pomiesz-
czeń delegatury.

Delegatura Zamość – upadła spół-
ka „Arion” w Biłgoraju, zarządzająca 
szpitalem, 31 lekarzy zostało objętych 
ochroną prawną. W dniu 26 kwietnia 
2018 r. na zebraniu delegatury wybra-
no przedstawicieli do poszczególnych 
komisji problemowych LIL.

o organizacji pikniku w Krężnicy w re-
stauracji „Malibu” dla lekarzy i ich ro-
dzin w dniu 3 czerwca 2018 r.

Okręgowa Rada Lekarska jedno-
myślnie zatwierdziła składy osobowe 
wszystkich komisji problemowych, po-
wołanych na poprzednim posiedzeniu.

Okręgowa Rada Lekarska, na wnio-
sek lekarzy chirurgów ze Świdnika, jed-
nomyślnie podjęła uchwałę o przyzna-
niu Platynowego Lauru Medycznego dla 
dr Jana Henryka Biniędy, długoletnie-
go ordynatora Oddziału Chirurgiczne-
go, wspaniałego lekarza i wychowaw-
cy. Odznaczenie zostanie wręczone na 
Okręgowym Zjeździe Lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska jedno-
myślnie zatwierdziła wniosek Komisji 
Kultury ORL o opracowaniu jubileuszo-
wej wkładki do listopadowego numeru 
Medicusa z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

(jj)

Żagiel Med 
to największa prywatna inwestycja w służbę zdrowia, w Polsce wschodniej! 

Trzy nowoczesne przychodnie, wysokiej klasy szpital oraz centrum rehabilitacji.

W celu zapewnienia naszym 
klientom stałej opieki medycznej 
poszukujemy lekarzy do pracy 
w poradni Medycyny Pracy 
oraz poradni okulistycznej – 
specjalista okulistyki może być 
w trakcie specjalizacji,

Oferujemy:
pracę w jednym z naszych oddziałów na 
terenie Lublina,
elastyczny czas pracy,
wsparcie ze strony doświadczonego personelu 
oraz pracowników silnej grupy Żagiel.

Prosimy o nadsyłanie CV z listem motywacyjnym na adres info@zagielmed.pl 
Kontakt telefoniczny: 661-339-303
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KOLOROWOJarmark Jagielloński
Tegoroczna edycja jarmarku zacznie się 17-19 sierpnia. Jak zwy-

kle wydarzenia będą organizowane na Starym Mieście i błoniach 
pod Zamkiem. Wstęp wolny. Bywalcy wiedzą, że festiwal prezentuje 
program od sztuki ludowej, poprzez muzykę, śpiew i taniec po zaba-
wę i ludyczność powiązaną z nauką i edukacją. W programie warsz-
taty i pokazy rzemiosła tradycyjnego, jarmarkowe podwórko z gra-
mi i zabawami sprzed lat, koncerty uliczne i na scenie oraz nocne 
potańcówki. Kilkudziesięcioosobowa Orkiestra Jarmarku Jagielloń-
skiego już ćwiczy. Więcej informacji bliżej wydarzenia na www.jar-
markjagiellonski.pl.

LITERACKO

(oprac. JKG)

MUZYCZNIEPożegnanie sezonu
Lubelska Filharmonia zaprasza 8 czerwca o godz. 19 na uroczyste 

zakończenie sezonu 2017/2018. Artyści przygotowali „Muzyczne in-
spiracje Stanisława Wyspiańskiego”. Pod dyrekcją Piotra Wajraka wy-
stąpią: Orkiestra Symfoniczna i Chór Lutnia Lubelska Filharmonii im. 
H. Wieniawskiego; Jolanta Wagner – sopran, Adam Woźniak – baryton. 
W programie: Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber, 
Henryk Opieński i Grażyna Bacewicz. Bilety 20-30 zł.

LITERACKOBiograf poety
12 czerwca o godz. 18 Teatr Stary zaprasza na spotkanie z Andrze-

jem Franaszkiem. Gość „Bitwy o literaturę” poświęconej dwutomo-
wej publikacji „Herbert. Biografi a” opowie, kim był twórca Pana Co-
gito prywatnie. Z czym się zmagał, jak cierpiał? Jakiego siebie wymy-
ślił na użytek wierszy i esejów? 

Andrzej Franaszek, krakowski krytyk literacki, po monumentalnej 
pracy na temat Czesława Miłosza, spróbował opowiedzieć biografi ę 
innego giganta polskiej poezji. Spojrzał na twórczość Zbigniewa Her-
berta przez pryzmat jego życia i choroby. Spotkanie poprowadzi Łu-
kasz Drewniak. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do ode-
brania w kasie Teatru Starego). Jedna osoba może pobrać maksymal-
nie 4 wejściówki na każde spotkanie.

MUZYCZNIEDźwięki i słowa 
13 czerwca wydarzeniem na placu Litewskim zaczyna się pią-

ta edycja festiwalu Dźwięki Słów. Na jego program składają się reci-
tale, musicale, spektakle muzyczne, koncerty i muzyczne zdarzenia 
plenerowe. Zderzają się profesjonalni artyści muzycy, aktorzy, po-
eci i wokaliści różnych pokoleń, którzy prezentują szeroki wachlarz 
brzmień i tematów zachowując estetyczną harmonię. W programie 
między innymi Maja Kleszcz & IncarNations (bilety 30-20 zł); Dakh 
Daughters „Roses” (bilety 40-50 zł); Pablopavo i Ludziki + Świetliki; 
Teatr Piosenki „Odpowiedzi spłonęły” (bilety 15-20 zł) czy Dagada-
na. Wydarzenia organizowane są głównie w Centrum Kultury. Szcze-
gółowy program festiwalu, który trwa od 13 do 16 czerwca na stro-
nie www.dzwiekislow.pl

TEATRALNIEQueen i demony 
– Teatralno-koncertowe widowisko Teatru Rampa stworzone do 

przebojów legendarnej grupy Queen. Zainscenizowane z kluczową 
rolą światła i dźwięku, z muzyką graną na żywo przez najlepszych 
muzyków sesyjnych. Dynamiczna i perfekcyjna choreografi a San-
tiago Bello znakomicie ożywiła zjawiskową scenografi ę – tak orga-
nizatorzy opisują spektakl „Rapsodia z Demonem”, który 16 czerw-
ca o godz. 19 zostanie zaprezentowany w Sali Operowej Centrum 
Spotkania Kultur. Bilety od 85 zł. Jest to wydarzenie tworzące festi-
wal Dźwięki Słów.

MUZYCZNIEWschód Kultury 
– Inne Brzmienia

Od afrykańskich rytmów z Tunezji, przez psychodeliczne brzmie-
nia z Turcji aż po punkowe teksty na niemieckiej elektronice. Tak bę-
dzie wyglądał program festiwalu Inne Brzmienia Art’n’Music Festi-
wal. Na błoniach pod Zamkiem koncerty będą od 28 czerwca do 1 
lipca. Wszystko gratis.

Organizatorzy jeszcze nie pokazali programu, na razie wiadomo, 
że na jedyny w Polsce koncert przyjedzie z Niemiec grupa Atari Te-
enage Riot, łącząca punkowy przekaz z elektronicznym brzmieniem. 
Carlos Santana, Red Hot Chilli Peppers, Snoop Dogg to artyści, z któ-
rymi współpracował George Clinton, kolejny muzyk zaproszony do 
Lublina. Także on wystąpi u nas z jednym w tym sezonie koncertem 
na terenie Polski. Przywiezie ponaddwudziestoosobową orkiestrę. Ba-
ba Zula inspirująca się... turecką muzyką psychodeliczną z lat 60. i 70., 
łącząca ją z folkowymi brzmieniami, sięgająca po dosyć nietypowe 
instrumenty i zapewniająca do tego wszystkiego wizualne atrakcje 
na scenie. Z polskich gwiazd zapowiadany jest występ Lecha Janerki. 
Więcej informacji bliżej wydarzenia na www.innebrzmienia.eu.

MUZEALNIEPożegnanie z „Niepodległością”
Do 8 lipca można oglądać na Zamku Lubelskim wystawę przygoto-

waną z myślą o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Obok wątku historycznego, ekspozycja ma wymiar symboliczno-
alegoryczny. Są tu dzieła Jana Matejki, Jana Styki, Jacka Malczewskie-
go, Jana Rembowskiego, Kazimierza Sichulskiego. Duża część wysta-
wy jest poświęcona I wojnie światowej w sztukach plastycznych. Tu-
taj prezentowane są prace Leopolda Gottlieba, Alfonsa Karpińskiego, 
Jerzego Kossaka, Karola Zyndrama Maszkowskiego, Jana Rembow-
skiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Władysława Skoczylasa i wielu 
innych legionistów-artystów. Ekspozycję dopełnią militaria, przykła-
dy rzemiosła, medale.

RADOŚNIENadęte i kolorowe 
5 sierpnia między godz. 13 a 17 do Atrium Felicity zaprasza objaz-

dowy Ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych. Wstęp gratis a orga-
nizatorzy zapowiadają, że przygotują porcje darmowego płynu, wy-
twornice bańkowe, zamykanie w bańce, ogromne bańki mydlane, 
konkursy z nagrodami, animacje a na dodatek tysiące małych baniek. 
I zapewniają, że na ich wydarzeniu bawią się świetnie dzieci, rodzice, 
jak również dziadkowie.

Po prostu nad-zwyczajne
Zawsze, kiedy do rąk czytelników trafi a nowa proza autorstwa Ol-

gi Tokarczuk można tylko z radością przyklasnąć w ręce, i to co naj-
mniej dwa razy – bo jak zawsze szykuje się doskonała uczta. Tak jest 
i teraz, kiedy możemy delektować się zbiorem 10 opowieści (kilka 
z nich to doskonały pretekst, aby je rozwinąć w większe pozycje) za-
tytułowanych dość tajemniczo – „Opowiadania bizarne”, czyli z fran-
cuskiego dziwne, niezwyczajne, tajemnicze. 

Kiedy zamykaliśmy ten numer Medicusa przyszła wspaniała wia-
domość, że polska literatura odniosła jeden z największych sukce-
sów w historii. OLGA TOKARCZUK oraz jej wspaniała tłumaczka JEN-
NIFER CROFT zdobyły świat i nagrodę The Man Booker Internatio-
nal Prize za powieść „Bieguni” („Flights”), która notabene ukazała się 
w Polsce 10 lat temu!

Najnowsze dzieło, to zbiór historii bardzo różnych, dziejących się 
w bardzo odległych, zwykle nierealnych światach. Obok na pozór re-
alistycznych historii – opowiadanie o starszym panu, który pewnego 
dnia znajduje …skarpetki ze szwem 
a na listach okrągłe znaczki pocz-
towe, czy o gnuśnym synu objada-
jącym się znalezionymi po śmierci 
matki przetworami, wśród których 
znajdzie sznurówki w occie… i nie 
tylko; po utrzymaną w historycznej 
konwencji opowieść o szkockim 
medyku króla Jana Kazimierza (me-
dyk William Davisson to postać au-
tentyczna), czy napełnione niezwy-
kłym nastrojem smutku i melancho-
lii „Transfugium”, po chyba najlep-
sze w tym zbiorze opowiadanie pt. 
„Góra Wszystkich Świętych”, o któ-
rym nie powinno się w zasadzie nic 
mówić, aby nie popsuć czytelniko-
wi momentu zaskoczenia, podobnie 
jak o przesyconym atmosferą nara-
stającego koszmaru opowiadaniu 
o zaplątanym w przedziwne zbiegi 
okoliczności obcokrajowcu, który 
przyjeżdża do wielkiego miasta.

Kto lubi prozę á la Roland Topor, albo zna serial „Czarne lustro” od-
najdzie w tej prozie wiele z tych klimatów. A także to, co wyraźnie przy-
należy do Tokarczuk – jej zadumę nad ludzką kondycją i akceptację 
dla wszelkich inności i dziwności (bizarności) naszych losów.

Gratulujemy Nagrody Bookera Oldze Tokarczuk i czytajmy jej 
książki!

Anna Augustowska
Olga Tokarczuk „Opowiadania bizarne”, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018 

ULICZNIECarnaval Sztuk-Mistrzów 
i Urban Highline Festival

Niezwykłe umiejętności ludzkie (akrobatyka, żonglerka, aerial), za-
skakujące sztuczki i triki (iluzja, manipulacja), zabawne gagi (klauna-
da) służą artystom do tego, by opowiedzieć unikatową historię, któ-
ra zaczaruje widza. Carnaval Sztuk-Mistrzów to festiwal emocji: arty-
ści rozśmieszają, wzruszają, zachwycają, a czasem nawet przerażają. 
W tym roku świetnie znana lubelska impreza będzie między 26 a 29 
lipca. W programie między innymi spektakl „Marée Basse” w wyko-
naniu duetu Cie Sacekripa. sześciu muzyków z Meksyku, tworzących 
grupę Los Kamer, zachęci do tańca latynoskimi rytmami i swing jaz-
zem. Spektakularną akrobatykę i żonglerkę zobaczymy w wykona-
niu pań z Sisus Sircus z Finlandii. 

Urban Highline Festival, nieodłączna część Carnavalu Sztuk-Mi-
strzów, to największy na świecie festiwal poświęcony chodzeniu po 
taśmie – slackliningowi. Dzięki pomysłowi wieszania taśm w centrum 
Lublina festiwal stał się najpopularniejszą tego typu imprezą na świe-
cie. Każdego roku bierze w niej udział ponad 300 linochodów z kil-
kudziesięciu krajów. Tak będzie i w tym roku. Nad ulicami pojawi się 
kilkanaście taśm rozwieszonych na wysokościach od 7 do 40 m. Wię-
cej informacji na stronie www.sztukmistrze.eu.



MEDICUS 6-7/201818 MEDICUS 6-7/2018 19

Planujemy pokazanie jej w innych okręgo-
wych izbach lekarskich w Polsce.
Andrzej Zygmuntowicz – ab-
solwent Wydziału Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki War-
szawskiej, fotograf, członek 
Związku Polskich Artystów Fo-
tografików (prezes w latach 
1991- 94, od 2005 r. przewod-
niczący Rady Artystycznej), prezes Fundacji 
Konkurs Polskiej Fotografi i Prasowej (w latach 
1992-2002). Wykładowca fotografi i na Wydzia-
le Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go (od 2005), w Collegium Civitas (od 1998) 
i Studium Fotografi i ZPAF (od 1989). Autor 
zdjęć wykorzystywanych w prasie, kampa-
niach reklamowych i wydawnictwach książ-
kowych, a także autor wielu wystaw indywi-
dualnych i uczestnik zbiorowych.
Paweł Kosicki  – rocznik 1966. 
Urodził się i mieszka w Pozna-
niu. Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Ab-
solwent Warszawskiej Szkoły 
Filmowej. Uczestnik warszta-
tów z fotografami agencji Ma-
gnum. Organizator licznych plenerów i warsz-
tatów fotografi cznych. Z zamiłowania podróż-
nik, miłośnik jazzu oraz X Muzy. Ambasador 
Fuji. http://www.pawelkosicki.com.

Plenerowo i zdjęciowo

Z aparatem fotograficznym

Zew Północy
Wernisaż fotografi i z podróży po Norwegii, któ-

rych autorką jest Karolina Siwkiewicz, młoda sto-
matolog z Lublina, odbył się 21 kwietnia w Gale-
rii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy ul. 
Chmielnej 4.

Na wystawie, która jest czynna do 14 czerw-
ca, można podziwiać dziką urodę kraju wikingów: 
wodospady i lodowce, mroczne fi ordy, puste pla-
że i bezludne wyspy. Autorka przestrzega, że zew 
Północy, jaki budzi w podróżnikach piękny i suro-
wy krajobraz roztaczający się za linią koła podbie-
gunowego, jest bardzo wciągający i niełatwo się 
z niego wyzwolić. Dlatego wciąż tam wraca – z mę-
żem i mopsem Toudim. aa

Na konferencji prasowej w Warsza-
wie, na początku 2018 roku, eksperci od 
chorób zakaźnych, wywołanych przez 
kleszcze, zainaugurowali kampanię edu-
kacyjno-społeczną pt. „Nie igraj z klesz-
czem – wygraj z kleszczowym zapale-
niem mózgu”.

Przypomniano, że w połowie mar-
ca zaczął się sezon na kleszcze, z któ-
rych co szósty może przenosić wirusa 
kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). 
Przed tą chorobą najlepiej, bo aż w 99 
proc., ochroni nas szczepionka. Obec-
nie kleszcze występują nie tylko w la-
sach, ale w każdym dosyć wilgotnym 
środowisku z dostępem do żywicieli, do 
których należą przede wszystkim ssaki, 
w tym ludzie oraz ptaki. 

Należy pamiętać, że kleszcze prze-
noszą różne choroby zakaźne, z któ-
rych najgroźniejsze to borelioza, wywo-
ływana przez bakterie należące do kręt-
ków (z rodzaju Borellia) oraz kleszczo-
we zapalenie mózgu KZM, wywoływa-
ne przez wirusa z rodziny fl awowirusów 
(Flaviviridae). Z badań wynika, że na-
wet co szósty kleszcz może przenosić 
wirusa KZM.

W mediach dużo mówi się i pisze 
o boreliozie, tymczasem KZM, choć wy-
stępuje rzadziej, z medycznego punktu 
widzenia może być groźniejsze. Borelio-
zę można skutecznie leczyć przy pomo-
cy antybiotyków, natomiast w przypadku 

KZM nie ma leczenia przyczynowego, 
a jedynie objawowe. W większości przy-
padków układ odpornościowy szybko wy-
eliminuje wirusa KZM. U części osób 
infekcja zatrzyma się w pierw-
szej fazie rozwoju, która 
charakteryzuje się obja-
wami grypopodobny-
mi. Jednak u ludzi 
z osłabioną odpor-
nością, na przy-
kład w starszym 
wieku, chorych 
na nowotwory, po 
transplantacjach 
czy leczonych na 
choroby autoimmu-
nologiczne, wirus ma 
duże szanse na przedo-
stanie się do układu nerwo-
wego i wtedy może dojść do roz-
woju: zapalenia mózgu, zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapalenia rdze-
nia kręgowego czy zapalenia korzeni ner-
wowych.

U osób z osłabieniem odporności kon-
sekwencje KZM są poważniejsze. Jeże-
li już dojdzie do zapalenia mózgu to jego 
przebieg bywa bardzo dramatyczny. Naj-
częstszym powikłaniem, zarówno u star-
szych, jak i młodszych pacjentów, są po-
rażenia splotów barkowych, które mogą 
prowadzić do zaników mięśni tak, że cho-
ry nie może dźwignąć głowy, poruszać 

Nie igraj z kleszczem – zaszczep się
rękoma. I mimo rehabilitacji chorzy nie 
odzyskują już pełnej sprawności. Mo-
gą też wystąpić zaburzenia równowa-
gi, zaburzenia wzroku, słuchu. Jednak 

najgroźniejsze jest upośledzenie 
ośrodka oddechowego, al-

bo mięśni oddechowych. 
Wówczas pacjent mo-

że nie odzyskać zdol-
ności samodzielnego 
oddychania.

Przed KZM naj-
skuteczniej chroni 
nas szczepienie. Do-
tychczas nie opra-

cowano natomiast 
szczepionki przeciw-

ko boreliozie, dlatego 
ochrona przed kleszcza-

mi – odpowiedni ubiór – obo-
wiązuje nawet osoby zaszczepio-

ne na KZM. Szczepionka zabezpiecza 
w 99 proc. przed KZM, jest więc bardzo 
skuteczna. O jej efektywności świadczy 
m.in. to, że leśnicy w Polsce przestali 
chorować na KZM dzięki szczepieniom, 
którym są poddawani od 1993 r. Jednak 
szczepienia te nie są refundowane, ale na 
przełomie kwietnia i maja wystartował 
Miesiąc Szczepień KZM i w tym okre-
sie, w wybranych placówkach służby 
zdrowia, można zaszczepić się przeciw-
ko KZM w promocyjnej cenie.

Jerzy Jakubowicz

Kultura w LIL

Konkursy

Komisja Rekreacji i Sportu

Rajd Rowerowy LIL
VIII Roztoczański Rajd Rowerowy LIL odbył się 19.05.2018 roku w Suścu. Uczest-

niczyło w nim 44 lekarzy LIL oraz członków ich rodzin. Malownicza trasa biegła 
w pobliżu rezerwatu „Czartowe Pole” oraz drogami pięknego Roztocza, odwiedzili-
śmy również Józefów, gdzie trwał właśnie maraton „UltraRoztocze”. Panowała wio-
senna pogoda, uczestnikom mimo to dopisywały dobre humory.

Henryk Korona

XI Mistrzostwa Izb 
Lekarskich w Golfie

Komisja  Rekreacji i Sportu LIL 
serdecznie zaprasza członków OIL 
z rodzinami na XI Mistrzostwa Izb 
Lekarskich, które odbędą się w dniach 
9-10 czerwca w Sobieniach Królew-
skich k. Otwocka oraz na Akademię 
Golfa w dniu 17 czerwca w ośrodku 
MOSiR nad Zalewem Zemborzyckim 
k. Lublina.

Planowane atrakcje w ramach aka-
demii: to m.in. nauka gry w golfa dzie-
ci i dorosłych oraz miniturnieje mini-
golfa i golfa 6-dołkowej akademii gol-
fowej „Pitch and Putt”.

Zapisy do Akademii Golfa do godz. 
11.00 do dnia 16 czerwca pod nume-
rem tel. 606 118 922.

gp

Pióra w dłoń
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Leka-
rze dzieciom”. Dodatkowe informacje na stronie interneto-
wej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl 

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie zaprasza do udziału w VI Ogólnopol-
skim Plenerze Fotografi cznym Lekarzy, który 
odbędzie się w dniach 18-23 września 2018 r. 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanym 
przy współudziale  Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Tradycyjnie uczestnicy pleneru będą zakwate-
rowani w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dol-
nym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2-
osobowe z łazienką). 

Wpisowe: 500 PLN od osoby.
Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się kolej-

ność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem 

wpłaty – pdf, xero, skan) prosimy przesyłać dro-
gą mailową lub faksem na adres: e-mail: sekreta-
riat@oil.lublin.pl do pani Kamili Chudaszek, tel.: 
81 536 04 50, faks: 81 536 04 70.

Wycofanie opłaty za plener związane z rezy-
gnacją z imprezy, możliwe do dnia 31 sierpnia 
2018 r. (włącznie).

Wpłaty na konto:
Lubelska Izba Lekarska, nr konta: 10 1020 315

0 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”.
Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie 

się w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Le-
karzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Lublinie, ul. Chmielna 4 w dniu 17 listopada 
2018 r., sobota, o godzinie 12.00. Tam też bę-
dzie można oglądać wystawę do 7.12.2018 r. 

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Me-
dyczny w Lublinie we współpracy z Lubel-
skim Towarzystwem Fotografi cznym i Związ-
kiem Polskich Artystów Fotografi ków Okręg 
Lubelski ogłaszają VIII Ogólnopolski Kon-
kurs Fotografi czny Lekarzy i Studentów 
Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem obję-
li prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk 
i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
prof. dr hab. Andrzej Drop.

Nadsyłanie prac do 31 października 
2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 18 listopa-
da 2018 r.

Wernisaż z wręczeniem nagród 8 grud-
nia 2018 r.

Informacja o ogłoszeniu konkursu – http://
kultura.oil.lublin.pl/konkurs2018/

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczą-
ce konkursu publikowane będą – http://kul-
tura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotogra-
fi czny/konkurs-2018/
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Sałatka po lekarsku

Gołąbki inaczej 
Lato za pasem, warzywniki pękają w szwach. Dlatego zapropo-

nuję coś z udziałem warzywa generalnie kojarzonego z jesienią. A to 
warzywo to młoda kapusta. Ma niewiele kalorii, a za to dużo błon-
nika i witaminy C (i to kilkakrotnie więcej niż tak cenna dla zdro-
wia kapusta kiszona), także potas, krzem, magnez, wapń, miedź, jod, 
żelazo. A Pitagoras zalecał jedzenie kapusty „na nerwy”. 

150 g kapusty gotowanej to 40,5 kcal.  Jak widać kapustą spo-
kojnie możemy się „ opychać”.  Do naszych gołąbków proponuję 
zielony marynowany pieprz. Przyprawa ta pochodzi z Indii, w średniowieczu by-
ła przyprawą królów i magnatów. Kupowano ją prawie jak złoto i za złoto. Dopie-
ro po otwarciu drogi morskiej do Indii przez Portugalczyków w końcu XV wieku, 
jego cena gwałtownie spadła. Pierwsze próbki tej przyprawy przynieśli do Europy 
żołnierze Aleksandra Wielkiego. A w czasach Cesarstwa Rzymskiego przyprawa 
była już znana w całym basenie Morza Śródziemnego. Obecnie pieprz uprawiany 
jest głównie na Archipelagu Wysp Malajskich. Przyprawę tę stanowią owoce pną-
cza dorastającego nawet do 15 m długości. Ze sklepów znamy co najmniej 4 ro-
dzaje pieprzu. Czarny, czerwony, zielony i biały. Tak zwane ziarna pieprzu czarne-
go to niedojrzałe owoce typu pestkowca. Pieprz biały otrzymywany jest przez mo-
czenie, suszenie i otarcie mięsistej owocni jagód pieprzu czarnego, a zielony, czy-
li niedojrzałe owoce pieprzu czarnego są najczęściej sprzedawane jako liofi lizowa-
ne, albo zakonserwowane w słonej zalewie lub occie. I takie właśnie będą nam po-
trzebne dzisiaj. I choć pieprz jest kaloryczny, to przecież nie będziemy go jedli łyż-
kami. A jak donoszą najnowsze badania naukowców koreańskich działa nawet „od-
chudzająco”, jako że jego główny składnik, czyli piperyna hamuje tworzenie ko-
mórek tłuszczowych. 

Panu

lek. 

Grzegorzowi 
Łoza

wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Zarząd, Dyrekcja 

oraz pracownicy 

Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą 

w Opolu Lubelskim.

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 (bez noclegu).

wpłata na konto nr: Jan Hałabuda 
43 1020 1260 0000 0602 0162 8346

do 15 września 2018 r.
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

Składniki:
• 1 główka młodej kapusty
• 1 mała garść suszonych grzybów 

mun (mogą być też suszone „wronie 
uszy”)

• 80 dag mielonego mięsa 
wieprzowego (np. karkówka, 
łopatka)

• 3 czubate łyżki marynowanego 
zielonego pieprzu

•  2 ząbki czosnku
• 5-6 suszonych pomidorów z oleju

• 1 łyżeczka sosu sojowego ciemnego
• 1 szklana bulionu warzywnego 
• czarny pieprz i sól do smaku 

Sos
• 500 ml śmietany jogurtowej 9 % lub 

10 %
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego
• 1 łyżeczka posiekanego koperku
• 2 pomidory bez skórki (posiekane 

drobno)

Wykonanie:
Lekko osoloną wodę zagotowujemy w garnku i obierając kapustę liść po liściu ob-

gotowujemy je przez kilka minut. Blanszowane liście układamy na desce i czekamy 
aż przestygną. Grzyby mun zalewamy wrzącym bulionem na 10 minut, a następnie 
lekko siekamy. Farsz złożony z mięsa, drobno posiekanych suszonych pomidorów, 
grzybów mun, zielonego pieprzu i czosnku doprawiamy czarnym pieprzem i sosem 
sojowym i wyrabiamy na gładką masę. Formujemy wałeczki z mięsa i zawijamy, 
jak klasyczne gołąbki (należy uważać przy zawijaniu, bo młoda kapusta jest bardzo 

krucha). Układamy w na-
czyniu żaroodpornym dość 
ciasno i zalewamy dobrze 
wymieszanym sosem tak, 
by przykrył je z wierzchu. 
Można je podlać 3-4 łyżka-
mi bulionu. Wkładamy do 
piekarnika rozgrzanego do 
180 st. i zapiekamy ok. 15-
20 minut, po czym zosta-
wiamy je w piecu jeszcze 
na ok. 30 minut. Serwujemy 
z ciemnym pieczywem.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

• Okręgowa Rada Lekarska powoła-
ła Komisję ds. Lecznictwa Otwartego – 
czy to dobra decyzja?

– Uważam, że jest to decyzja zasadna 
i dobra, długo oczekiwana przez środo-
wisko lekarzy pracujących w podstawo-
wej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej. Należy pamiętać, 
że dużo kolegów pracujących w szpita-
lu również udziela porad poza nim, czy-
li w gabinetach prywatnych, zakładach 
leczniczych specjalistycznych otwartych. 
Potrzeba komunikacji pomiędzy nami, 
wykonującymi zawód lekarza w różnych 
formach prawnych, istnieje od dawna, 
a narastająca dezinformacja i gąszcz prze-
pisów powodują frustracje i niezrozumie-
nie w środowisku. Stąd też moja propo-
zycja podtytułu dla naszej komisji – Ko-
misja ds. Komunikacji Pomiędzy Leka-
rzami. Musimy przecież rozmawiać i za-
łatwiać problemy poza pacjentem, a nie 
przez pacjenta.

• Jak przekonać lekarzy innych spe-
cjalności do potrzeby działalności tej 
komisji. 

– No właśnie, a może odwróćmy pytanie, 
dlaczego lekarze pracujący w lecznictwie 
otwartym muszą przekonywać kolegów 
pracujących w szpitalach o konieczności 

na temat roli lekarza w systemie, relacji 
lekarz – pacjent i odwrotnie, w innym oto-
czeniu prawnym i moralnym, wobec no-
wych technologii.

• Jakie są główne trudności w działal-
ności lecznictwa otwartego – w kontakcie 
z NFZ, w gąszczu nie zawsze precyzyj-
nych przepisów prawnych, w kontakcie 
z lekarzami innych specjalności?

– Myślę, że mamy podobne trudności, 
niezależnie od miejsca pracy, jeżeli cho-
dzi o fundusz. Wszyscy mamy poczu-
cie, że role się odwróciły, że to my jeste-
śmy dla urzędników, a nie urzędnicy dla 
nas. Izba lekarska musi być oparciem dla 
wszystkich lekarzy, tak, byśmy nie byli 
zmuszani do zmiany hierarchii wartości – 
najpierw sprawozdania i ekonomia, a po-
tem pacjent. Czas podnieść głowę i mieć 
realny wpływ na świadomość zdrowot-
ną w społeczeństwie, a więc odbudować 
prestiż środowiska. 

• Czy praca w lecznictwie otwartym 
daje możliwość uzyskania potrzebnych 
specjalizacji i dalszego uczestnictwa 
w procesie szkoleń?

– Szkolenia są naszym obowiązkiem, 
zapisanym w ustawie. Potrzebujemy cza-
su na te szkolenia, zarówno w lecznic-
twie zamkniętym, jak i otwartym. Oczy-
wiście, inne specjalizacje powinny być 
priorytetowe w POZ, a inne w specjalno-
ściach węższych. Ten temat również cze-
ka na dalsze dyskusje i rozważania w naj-
bliższym czasie. Dlatego warto dyskuto-
wać, poprawiać, działać. Zapraszam do 
współpracy!

Warto dyskutować, poprawiać, działać
z Teresą Dobrzańską-Pielichowską, 

przewodniczącą Komisji ds. Lecznictwa Otwartego ORL, 
prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

Absolwencie przybywaj!
Zjazd Absolwentów Akademii Medycz-

nej w Lublinie 

rocznik 1976
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotka-

nie koleżeńskie, które odbędzie się w dniach 
14-16.09.2018 r. w Kazimierzu Dolnym 
w Domu Pracy Twórczej, ul. Małachow-
skiego 17.

Koszt uczestnictwa 600 zł obejmuje: 2 
noclegi, 2 śniadania, zdjęcia, uroczystą ko-
lację, wycieczkę autokarową do Lublina 
i ognisko.

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

Informacje zjazdowe: Elżbieta Walas-
Skrzat, tel. 603 933 118 ela.skrzat@gma-
il.com

Szanowni 
Koleżanki i Koledzy 

rocznik 1988!
Z okazji 30 rocznicy ukończenia studiów 

w Akademii Medycznej w Lublinie organizujemy 
spotkanie jubileuszowe o godz. 17.00 w sobotę, 

29 września 2018 r., w hotelu „Victoria” w Lublinie 
przy ul. Narutowicza 58/60. 

O godz. 15.00 Msza św. i pamiątkowe zdjęcie. 
Koszt uczestnictwa to 180 PLN od osoby (bez noclegu). 

Wpłaty na konto hotelu „Victoria” 
od 1 do 20 września 2018 r. Bank PBS numer konta: 

48 8642 1126 2012 1146 7407 0002 
z dopiskiem „30 lat”

Rezerwacja miejsc noclegowych indywidualnie w hotelu 
„Victoria” do 31 lipca 2018 r. na hasło „30 lat” – email: info@

victorialublin.pl; tel. 577 900 603; 
tel. 81 532 70 11 pani Renata Zielińska. Bank PBS numer 

konta: 48 8642 1126 2012 1146 7407 0002
Maile do kontaktu: bozenajarosz@poczta.onet.pl; doro-

tabp63@tlen.pl; janusz.kocki@tlen.pl; 
roman@gaweda.com 

istnienia takiego miejsca, w którym mo-
żemy porozumiewać się, toczyć spory 
i przekonywać się wzajemnie? Do tej pory 
słyszałam, że wszystkie te sprawy mogą 
być omawiane na forum Okręgowej Ra-
dy Lekarskiej, jednakże tak się nie dzia-
ło. Poza tym od chwili reaktywacji izb 
lekarskich w Polsce, praca lekarzy zmie-
niła się. Nastąpił ogromny rozwój nowo-
czesnych technologii i konieczność przy-
stosowania do zmieniającej się medycy-
ny jest niezbędna. Należałoby rozmawiać 

Wycieczka – 
pielgrzymka 

Duszpasterstwo Służby Zdrowia 
Archidiecezji Lubelskiej zaprasza 

na wypoczynek – wycieczkę – 
pielgrzymkę:

SYCYLIA 2018
W programie: Syrakuzy, Etna, Paler-

mo, Monreale, Cefalu, Katania

Termin: 25.09. – 02.10. 2018 r.

Cena: 2950 zł + 150 euro

Informacje i zapisy u duszpasterza 
służby zdrowia – tel.: 663 983 783

szczegółowy program na stronie: 
www.dsz.oil.lublin.pl
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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 2018 poz. 168) nakłada 
na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych 
w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek po-
wiadamiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

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

du w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjaliza-

cji/tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych 

dziedzin medycyny lub udzielania okre-
ślonych świadczeń zdrowotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu 
naukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podję-
cia i zakończenia zatrudnienia, stanowi-
ska (u każdego pracodawcy), dokumen-
ty potwierdzające wykonywanie zawodu 
– umowa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywidual-
nej/specjalistycznej/grupowej praktyki 
lekarskiej

• informacji o zaprzestaniu prowadzenia 
indywidualnej/specjalistycznej/grupo-
wej praktyki lekarskiej (wykreślania wpi-
su z ewidencji działalności gospodar-
czej)

• informacji dotyczącej wykonywania za-
wodu lekarza w innym niż Rzeczpospo-
lita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzestania wy-
konywania zawodu lekarza na czas nie-
określony na terytorium RP

• informacji o ograniczeniach w wykony-
waniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wykonywa-
niu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania za-
wodu lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, dacie 
przyznania, nazwy organu wydającego 
decyzję

• adresu miejsca zamieszkania, numeru te-
lefonu, faksu i adresu poczty elektronicz-
nej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrud-

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

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

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny ro-
dzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjali-
zacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowol-
na forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. 
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wy-
nagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. 
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325. 

• Lekarz, lat 40, poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina, najchętniej na etat z możli-
wością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji z cho-
rób wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Po-
radni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże do-
świadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną 
liczbą godzin, doświadczenie w pracy na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględ-
nieniem tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, 
z umiejętnością pracy w zespole, łatwo przystoso-
wujący się do obowiązków, chętny do pogłębia-
nia wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 771.

• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. J. Śnia-
deckiego 2, zatrudni lekarzy do pracy w: Oddział 
Wewnętrzny – dyżury medyczne, Oddział Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii – zwykła ordyna-
cja, dyżury medyczne, Oddział Dziecięcy – zwykła 
ordynacja lekarska, dyżury medyczne, Ratownic-
two Medyczne – specjalistyczny zespół wyjazdo-
wy RM – 24 godz. dyżury medyczne, nocna i świą-
teczna lekarska opieka zdrowotna – dyżury. Wa-
runki zatrudnienia i wynagrodzenia. Tel. 48/378 
36 00 lub 608 031 943, e-mail- sekretariat@spz-
zoz.internetdsl.pl

• NZOZ w Józefowie nad Wisłą zatrudni do pracy 
w poradni POZ lekarza chorób wewnętrznych na 
jeden dzień w tygodniu – kilka godzin (mile wi-
dziany emeryt). Tel. 509 043 908.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, za-
trudni: lekarzy na dyżury medyczne w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym oraz lekarzy specjalistów 
w zakresie: pediatrii, kardiologii, radiologii i dia-
gnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej 
terapii, chorób wewnętrznych. Warunki pracy do 
uzgodnienia z dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, ul. 
Chopina 13, tel. (81) 825-13-6.

• Przychodnia NZOZ Medyk Kamińska w Świdniku 
pilnie zatrudni lekarza, najchętniej ze specjaliza-
cją z medycyny rodzinnej lub w trakcie, praca na 
etat lub godziny. Tel. 514 723 927, 81 751 22 21.

• Puławskie hospicjum zatrudni i wesprze w kształ-
ceniu lekarza. Możliwość zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Kon-
takt z kierownikiem 81/886 62 89, godz. 12.00-
16.00.

• Poszukujemy lekarzy specjalistów do nowo otwar-
tej przychodni w Puławach – tylko prywatne wizy-
ty. Nowatorskie rozwiązania w procesie rejestracji 
i obsługi pacjentów korzystnie wpływają na pracę 
lekarza. Wysoki standard gabinetów. Lekarz spe-
cjalista może liczyć na wsparcie personelu w wy-
pełnianiu dokumentacji elektronicznej. Tel. 698 
120 536 lub e-mail: h.stefanyszyn@xand.pl”

• Centrum Medyczne w Lublinie zaprasza do współ-
pracy lekarzy specjalistów (usługi komercyjne). 
Tel. 503 765 041.

• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni specjalistę ra-
diologa (może być w trakcie robienia specjalizacji) 
na pełny etat lub inną formę zatrudnienia. Miej-
sce pracy Biłgoraj. Tel. 697 617 661. 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, 
zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrz-
nych/geriatrii lub lekarza chcącego się specjalizo-
wać w dziedzinie chorób wewnętrznych/geriatrii 
w dogodnej dla zainteresowanego formie. (umo-
wa o pracę, umowa cywilnoprawna). Warunki pra-
cy do uzgodnienia z dyrektorem SP ZOZ w Parcze-
wie, ul. Kościelna 136, tel. 83 355 21 02.

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 
w Lublinie, Al. Racławickie 23, zaprasza do współ-
pracy na podstawie dowolnej formy zatrudnie-
nia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) le-
karzy specjalistów i lekarzy będących w ostatnim 
roku specjalizacji w zakresie anestezjologii i in-
tensywnej terapii i medycyny rodzinnej. Tel. 261 
183 298.

• SPZOZ we Włodawie poszukuje do współpracy le-
karzy z ukończoną specjalizacją oraz aktualnym 
prawem do wykonywania zawodu: pediatry; le-
karza rodzinnego; ginekologa-położnika. Warun-
ki zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnie-
nia. CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@
spzoz.wlodawa.pl Tel.: kadry 797 704 886; sekre-
tariat 797 702 705; kierownik działu organizacji 
797 704 877.

• Przychodnia w Lublinie poszukuje lekarzy do 
współpracy w poradni POZ. Tel. 503 765 041. 

• ARION Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarza pedia-
trę oraz neurologa (mogą być w trakcie robienia 
specjalizacji) do pracy w oddziałach i na dyżury. 
Miejsce pracy Biłgoraj. Tel. 697 617 661.

• Poszukujemy lekarzy do pracy w poradni medycy-
ny pracy oraz w poradni okulistycznej – specjalisty 
okulistyki, może być w trakcie specjalizacji. Ofe-
rujemy: pracę w jednym z naszych oddziałów na 
terenie Lublina, elastyczny czas pracy, wsparcie 
ze strony doświadczonego personelu oraz pra-
cowników silnej grupy Żagiel. CV z listem moty-
wacyjnym, na adres info@zagielmed.pl Tel. 661-
339-303.

• SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarza chirurga 
i lekarza pulmonologa. Proponowane dobre wa-
runki zatrudnienia. Tel. 84 696 32 96. 

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pra-

cy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji 
mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. 
Tel. 604 275 282.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pra-
cy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położo-
ny w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604 
275 282.

• Przychodnia Empatia w Międzyrzecu Podlaskim 
zatrudni lekarza stomatologa. Nowoczesna przy-
chodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci pry-
watni. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 
063 325.

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj-
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509 
613 319.

• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomatologii 
ogólnej, protetyki stomatologicznej. Praca w ra-
mach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel. 502 033 
909; e-mail kontakt@kardent.pl

• Nawiążę współpracę z chirurgiem stomatologicz-
nym w Puławach. Prywatny gabinet w centrum 
miasta, praca z asystentką, RVG, nowy sprzęt, ko-
rzystne warunki współpracy. Tel. 606 268 429.

• Lekarz stomatolog specjalista 2 st. periodontolo-
gii, posiadający własną bazę pacjentów, propo-
nuje współpracę praktyce (klinika, NZOZ) działa-
jącej w Lublinie w zakresie podnajmu 1 unitu wraz 
z obsługą (recepcja, umawianie wizyt) w wymia-
rze ok. 14 godzin tygodniowo. Tel. 517 790 550, 
e-mail: andk01@o2.pl.

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa. 
Praca w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel. 
608 327 016.

• Podejmiemy współpracę ze specjalistą implan-
tologiem stomatologicznym w gabinecie w Lu-
blinie. Oferujemy korzystne warunki współpra-
cy. Tel. 515 606 664. 
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• Gabinet Stomatologiczny Abramed, podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą, godziny pra-
cy do uzgodnienia, możliwość noclegu, pacjen-
ci tylko prywatni, miejscowość Abramów, 30 km 
od Lublina. Prosimy o kontakt mailowy lub tele-
foniczny: 509 531 492, gabinet.abramed@gmail.
com.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w nowocześnie 
wyposażonym gabinecie stomatologicznym 
w Łęcznej. Oferuję dogodne warunki pracy, am-
bitny i życzliwy zespół, możliwość rozwoju, nowy 
i zaawansowany technologicznie sprzęt. Pacjen-
ci prywatni. Godziny pracy do uzgodnienia. Mail: 
ola.jemielniak@gmail.com Tel.: 693 549 773.

• Oferujemy pracę dla lekarza dentysty w Lublinie. 
Przyjmujemy pacjentów prywatnie oraz młodzież 
i dzieci w ramach umowy z NFZ. Proponujemy ko-
rzystne warunki współpracy. Zainteresowanych 
lekarzy uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń 
na adres: gabinetydentystow@wp.pl. lub tel. 515 
606 664. 

• NZOZ El-Dent zatrudni stomatologa, mile widzia-
na znajomość protetyki i endodoncji. Tel. 84 639 
48 08 lub 606 288 289 w ZAMOSCIU.

• NZOZ w Kraśniku nawiąże współpracę z lekarzem 
stomatologiem w ramach umowy z NFZ. Pacjenci 
prywatni i NFZ. Tel. 502 365 615.

• Gabinet stomatologiczny w Krasnymstawie za-
trudni lekarza stomatologa do pracy na umowę 
z NFZ i prywatnie. Forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. 662 313 363. 

• City-Dent Centrum Stomatologii w Lublinie po-
szukuje lekarza stomatologa (mile widziane 2-
letnie oświadczenie). Warunki pracy do uzgod-
nienia. Tel. 501 030 311 lub wysłanie CV aharan-
czyk@citydent.lublin.pl

• City-Dent Centrum Stomatologii w Lublinie nawią-
że współpracę ze specjalistą ortodontą lub leka-
rzem będącym na specjalizacji z ortodoncji. Wa-
runki pracy do uzgodnienia. Tel. 501 030 311 lub 
wysłanie CV aharanczyk@citydent.lublin.pl

• Nowoczesna, świetnie wyposażona klinika sto-
matologiczna z ugruntowaną od ponad 20 lat 
pozycją na rynku stomatologicznym w Chełmie 
zatrudni ambitnego, rzetelnego lekarza poszu-
kującego możliwości dalszego rozwoju zawodo-
wego. CV prosimy przesłać na adres: biuro.colla-
ge@wp.pl Tel. 660 051 022.

• Przychodnia stomatologiczna w Parczewie zatrud-
ni lekarza stomatologa. Tel. 600 230 253.

• NZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarza stomato-
loga do pracy na NFZ i prywatnie. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe. Tel. 82 565 88 75 lub 
604 275 282.

Drobne

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

• Sprzedam przychodnię stomatologiczną (2 fote-
le) w Lublinie. Można kupić z mieszkaniem na gó-
rze. Od 15 lat duży kontrakt z NFZ. Przyjmujemy 
dużo dzieci. Tel. 667 777 633.

Centrum Medyczne 
MEDICOS 

w Lublinie, ul. Onyksowa 12 

zatrudni 

lekarza stomatologa 
specjalistę stomatologii 

zachowawczej z endodoncją

mail: cmmedicos@gmail.com 

tel. 601663122

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

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.

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

• 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.

• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, 
typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00 zł. Te-
lefon: 502 115 045.

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li-
niowa, convex, endovaginalna) producent Kana-
da – pierwszy właściciel rok nabycia XII 2011 – 
stan idealny. Aparat z certyfi katem, systematycz-
nie serwisowany przez fi rmę krakowską. Cena do 
uzgodnienia. Tel. +48 603 172 421. 

• Sprzedam aparat punktowy rtg KODAK 2200 wraz 
z radiowizjografi ą KODAK 5000, fartuch, pozycjo-
nery zakupione w fi rmie OPTIDENT w 2007 r. Apa-
rat mało używany – 2-3 zdjęcia na miesiąc. Sprze-
dam również Dentaport ZX moduł Tri Auto ZX 
(maszynowe opracowanie kanału) kompatybil-
ny do endometru Root ZX zakupiony w 2007 ro-
ku – nieużywany w opakowaniu fi rmowym. Tel. 
512 223 671. 

• Wynajmę budynek w centrum Lubartowa pod ga-
binety (stomatologia, rehabilitacja... itp.), tel. 534 
253 460, 793 43 43 83.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny ro-
dzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

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

• Sprzedam tanio UNIT stomatologiczny DENTA-
NA 2000 – maszyna sprawna oraz fotel Beskid II 
(ciemnoniebieska tapicerka). Tel. 601 276 063.

• Sprzedam aparat stacjonarny USG kolorowy dop-
pler Toshiba Nemio MX – 6- letni z 31.08.2012 r. 
kupiony w Toshibie Warszawa, używany spora-
dycznie tylko raz w miesiącu, wszystkie głowice 
do pełnej diagnostyki wraz z przepływem naczyń 
oprócz głowicy 4D. Tel. 502 365 615.

• Sprzedam Unit i fotel Żywiec rok produkcji 2003, 
sprawny, po renowacji (wymiana tapicerki, ręka-
wów, itp.). Tel. 600 230 253.

• Sprzedam działający NZOZ w zakresie POZ z ba-
zą pacjentów z pełnym wyposażeniem i sprzętem 
m.in. 2x ekg Ascard, aparat stacjonarny USG kolo-
rowy doppler Toshiba Nemio MX. 

• Sprzedam działający NZOZ w zakresie POZ z ba-
zą pacjentów z pełnym wyposażeniem i sprzę-
tem m.in. 2x ekg Ascard, aparat stacjonarny USG 
kolorowy doppler Toshiba Nemio MX – 6-letni 
z 31.08.2012 r. używany raz w miesiącu oraz wy-
najmę lokal pod tę działalność funkcjonującą. Tel. 
502 365 615.
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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

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

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

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Marek Urban 
tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl 

• Rzecznik Prasowy: 
Marek Stankiewicz 
tel. 531 696 617, 690 432 657, 
stankiewicz@hipokrates.org

• 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

• 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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