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Poskromić próchnicę
– Ponad 90 procent 12-latków w Pol-

sce ma próchnicę, to skutek błędów 
w diecie, fatalnej higieny zębów i wciąż 
aktualnego przekonania, że „mleczaków 
się nie leczy” (co często słyszymy od ro-
dziców) – mówi stomatolog Marta Ku-
raszko. – Nasza działalność w dentobu-
sie to także szerzenie wiedzy o profilak-
tyce i higienie jamy ustnej.

Anna Augustowska
str. 10-11

Rowerami dla zdrowia kobiet
Lublin po raz pierwszy został wybrany jako punkt 

przejazdu wyścigu Ride 4 Women. W każdym z kilku-
nastu mijanych miast jego uczestnicy zatrzymywali się 
promując profilaktykę nowotworów żeńskiego układu 
rozrodczego. 

Anna Augustowska
str. 16-17

System e-ZLA 

– Szkolenia ZUS są bezpłatne. Organizujemy je zarówno w sie-
dzibach poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych 
ZUS, jak również bezpośrednio w placówkach medycznych; w gru-
pach, a także indywidualne –

mówi Rafał Stanek, koordynator ds. kampanii 
informacyjnej e-ZLA ZUS Oddział w Lublinie,  

w rozmowie z Jerzym Jakubowiczem 
str. 21
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Okręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu 6 czerwca 2018 
roku uchwaliła nowe zasady dofinansowania do rozmaitych 
aktywności lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w lu-
belskim samorządzie lekarskim. Stosowne zapisy znajdują 
się już w regulaminach komisji problemowych, które opi-
niują wnioski lekarzy i lekarzy dentystów, a ostateczne sło-
wo należy do Prezydium ORL. 

– Chodzi o to, aby uniknąć uznaniowości – tym za mało, 
tamtym zbyt wiele. Jak największa część składki powinna 
wrócić do lekarskiej kieszeni w stosownej formie – przeko-
nuje prezes ORL Leszek Buk. 

Powody do satysfakcji powinni mieć nasi seniorzy, którzy 
licznie gromadzą się w każdy ostatni czwartek miesiąca w sa-
li plenarnej w siedzibie LIL na Chmielnej 4. Czasem nawet 
brakuje krzeseł. „Dla nas izba lekarska to symbol naszego po-
święcenia ludziom i medycynie w znacznie trudniejszych cza-
sach niż teraz” – mówi na ucho Medicusowi sędziwa pani dok-
tor, która niecierpliwie oczekuje na każde kolejne spotkanie na 
Chmielnej.

Co im zostało z tych lat?

Na szczęście ORL w obecnej kadencji docenia to bez za-
strzeżeń. Z budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej, uchwalonego 
na dany rok, nadal możliwe będzie dofinansowanie uczestnic-
twa lekarzy seniorów w imprezach kulturalnych i artystycznych 
– spektaklach teatralnych i operowych, kinowych, koncertach 
muzycznych. Przy cenie biletu do 120 zł dofinansowanie wy-
niesie 55 proc. – zamiast dotychczasowych 30 proc., zaś przy 
cenie biletu poniżej 30 zł dofinansowanie wyniesie 40 proc. – 
zamiast 50 proc. Chodzi o hojniejsze dopłaty do droższych bi-
letów i kart wstępu. Już w październiku lekarze seniorzy otrzy-
mają bilety na słynny musical „Skrzypek na dachu” czy opery 
„Baron cygański” i „Czarodziejski flet”, wystawiane w lubel-
skim Teatrze Muzycznym za 31 złotych – zamiast 70. Ale to 
nie wszystko. Każdemu seniorowi, lekarzowi i lekarzowi den-
tyście, raz w roku kalendarzowym przysługuje prawo do spe-
cjalnego dofinansowania 70 proc. poniesionych kosztów uczest-
nictwa w wydarzeniach kulturalnych rekomendowanych przez 
Komisję ds. Lekarzy Seniorów. Ogólna kwota dofinansowania 
na jednego lekarza zrzeszonego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej 
w roku kalendarzowym na imprezy kulturalne i turystyczne nie 
może jednak przekroczyć 300 zł. 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów ciągle odwiedza tych leka-
rzy, którzy osiągnęli sędziwy wiek 90 lat. Zamiast wyszuka-
nych upominków, w bukiecie kwiatów jubilaci mogą również 
znaleźć kopertę z tysiącem złotych.

Nikomu nie jest dziś łatwo

Przypominamy, że Okręgowa Rada Lekarska od wielu lat 
dofinansowuje kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w for-
mie pożyczek zwrotnych dla lekarzy i lekarzy dentystów spe-
cjalizujących się oraz udziału w doskonaleniu zawodowym le-
karzy i lekarzy dentystów organizowanym lub współorganizo-
wanym przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70 proc. 
poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 500 zł brutto w roku 
kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Na dopłaty 
mogą liczyć również lekarze i lekarze dentyści LIL korzystają-
cy podczas staży z bazy noclegowej „Pro Medici” w Warsza-
wie, przy Sobieskiego 104.

Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród leka-
rzy, lekarzy dentystów i ich rodzin to również ważny czynnik  

lekarskiej integracji. Ale jak wszystko inne kosztuje – przyznaje 
Grzegorz Pietras, wiceprezes ORL i szef Komisji Sportu i Re-
kreacji. – W naszym środowisku możemy poszczycić się oso-
bami w różnym wieku, czasem mocno zaawansowanym, któ-
re uprawiają sport na wysokim poziomie wyczynu. Stale star-
tują w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych, tur-
niejach tenisowych i golfowych, meczach koszykówki i piłki 
nożnej. Oczywiście większość wydatków ponoszą sami. Ale sa-
morząd lekarski i tym razem przychodzi im w sukurs, dofinan-
sowując wcale nie niskie opłaty wpisowe i startowe, a w przy-
padku medalisty mistrzostw Polski – także w zakresie kosztów 
zakwaterowania. Ponadto koszty wynajmu hali, boiska, basenu 
i in. obiektów sportowych na czas treningów i zawodów. Nie 
zapominamy o lekarzach, którzy z różnych powodów nie mo-
gą uprawiać sportu, ale nie mają 
zamiaru czasu wolnego spędzać 
w fotelu przed telewizorem. LIL 
ma dla nich dopłatę do karty MU-
TISPORT, z której skorzystało już 
blisko półtora tysiąca lekarzy. Po-
nadto dofinansowujemy zajęcia 
w szkole pływania dla dorosłych, 
aqua-aerobik i inne aktywności na 
basenie. A tym, którzy chcą z ro-
dzinami uczestniczyć w aktyw-
nych formach rekreacji organi-
zujemy rajdy rowerowe, spływy 
kajakiem, pikniki – wymienia wi-
ceprezes Pietras.

Odchodzi lekarz,  
rodzi się nowy…

Od 9 stycznia 2018 roku Lu-
belska Izba Lekarska wypłaca 
lekarzowi lub lekarzowi denty-
ście 1000 złotych z tytułu żywo 
narodzonego dziecka. W pierw-
szym półroczu wypłacono to świadczenie 58 szczęśliwym ro-
dzicom. Kto jeszcze nie zdążył pochwalić się swoim pacholę-
ciem – tego zapraszamy! Świadczenie może być wypłacone 
wyłącznie na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od daty 
narodzenia dziecka. 

Świadczenie z tytułu śmierci lekarza przysługuje najbliższej 
rodzinie (współmałżonek, dzieci lub opiekun prawny) do wy-
sokości kwoty wolnej od podatku określonej w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Kwotę świadczenia 
pomniejsza się o ewentualne zaległości względem Lubelskiej 
Izby Lekarskiej.

Nadal możliwe jest otrzymanie pomocy, czyli bezzwrotne-
go świadczenia losowego. Zapomogę przyznaje się w przypad-
ku pogorszenia się sytuacji materialnej lekarza lub jego rodzi-
ny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, je-
śli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 75 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwar-
tału roku poprzedzającego datę złożenia wniosku ogłoszonego 
w Monitorze Polskim. Świadczenia te mogą być przyznawane 
2 razy w roku, każdorazowo w wysokości do 100 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału 
roku poprzedzającego datę złożenia wniosku, zawsze po indy-
widualnym rozpatrzeniu. Nie bierze się pod uwagę dochodu na 
członka rodziny w przypadku ubiegania się o świadczenie lo-
sowe związane z klęską żywiołową. 

Będzie więcej dopłat dla lekarzy

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad pro-
jektem ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz Ustawy o zmianie ustawy o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw do-
tyczących zastąpienia papierowych dokumentów Prawo wy-
konywania zawodu lekarza i lekarza dentysty nowymi doku-
mentami w formie kart poliwęglanowych o wymiarach i za-
bezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego, informu-
jemy, że o szczegółach dotyczących wymiany dokumentów 
i formalnościach z tym związanych poinformujemy po za-
kończeniu prac legislacyjnych. 

Przewodnicząca  
Komisji Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie

Barbara Hasiec

Komunikat Komisji Wykonywania Zawodu

Nowe Prawo  
wykonywania zawodu 

Pożyczki
Pożyczek nadal udziela się w dwóch wa-

riantach: 4500 i 6000 złotych. Pierwszy to 
18 miesięcznych rat po 255 złotych, dru-
gi to 16 rat po 380 złotych. Nie ma mowy 
o żadnej lichwie, ani prowizji. Opłata ma-
nipulacyjna to zaledwie 5 złotych. 

Bieda to wstyd, który boli
Lubelska Izba Lekarska ciągle trzyma w rezerwie dla swo-

ich członków fundusz pomocowy. To pomoc dla lekarzy, któ-
rzy popadli w biedę lub których dopadła żywiołowa klęska. Pa-

miętajmy, że tacy są nadal wśród nas. I co gor-
sza, często się tego swojego życiowego upad-
ku wstydzą. Tymczasem młodzi, piękni w wy-
pasionych autach udajemy, że ich nie widać. 
Nieważne, jak rozstali się z pracą w zawo-
dzie, czy ich uczniowie mówią dziś o nich do-
brze czy źle, czy może dopadły ich nieznośne 
choroby, albo po prostu już znudzili się nawet 
swoim bliskim. Zasługują więc na szczegól-
ną troskę, ale i dyskrecję. Uprawnione do ko-
rzystania z tego funduszu są osoby, których 
przychód miesięczny na jednego członka ro-
dziny pozostającego we wspólnym gospodar-
stwie domowym nie przekracza kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w danym 
roku kalendarzowym. Świadczenie przyznaje 
się na okres obejmujący rok budżetowy Lubel-
skiej Izby Lekarskiej i wpłaca się na określo-
ny w decyzji cel każdego miesiąca lub w in-
nych okresach wynikających ze zobowiąza-
nia. Wielkość świadczenia miesięcznego nie 
może przekraczać kwoty, której suma z przy-
chodem osoby pozostającej we wspólnym go-
spodarstwie domowym jest wyższa od prze-

ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym przyznanie świadczenia z funduszu pomocowe-
go ogłoszonego przez prezesa GUS. 

Bez ubezpieczenia ani rusz

Przypominamy, że LIL zwraca swoim członkom część skład-
ki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rok 
2018. Wysokość kwot zwrotu składki na ubezpieczenia obo-
wiązkowe będzie stanowić 90 proc. kwoty wynikającej ze sta-
wek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym 
zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według 
trzech grup ryzyka. Wysokość kwoty zwrotu składki na ubez-
pieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty 
zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych: w I grupie ryzyka – 
72,00 zł/rok, w II grupie ryzyka – 171,00 zł/rok, w III grupie 
ryzyka – 360,00 zł/rok. Ze zwrotu można skorzystać tylko w ra-
mach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu 
ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie większy 
niż 12 miesięcy 2018 r., niezależnie od ilości i rodzajów posia-
danych ubezpieczeń.

Wzory wszystkich wniosków o dofinansowanie są dostępne 
do pobrania ze strony www.oil.lublin.pl

Marek Stankiewicz

WAŻNA ZMIANA!!!

Informacja dla prowadzących 
praktykę prywatną

Informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia wprowadziło zmianę do graficznego 
interfejsu użytkownika RPWDL, polegającą na ujaw-
nieniu informacji dotyczących adresu do koresponden-
cji praktyk lekarskich.

W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie zgod-
ności wprowadzonych do ksiąg rejestrowych adresów do ko-
respondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości 
w rejestrze CEIDG. W przypadku stwierdzenia rozbieżno-
ści prosimy o wypełnienie formularza weryfikacji adresu do 
korespondencji oraz przesłanie na adres e-mail: rejestr.prak-
tyk@oil.lublin.pl lub Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 
4, 20-079 Lublin (wzór formularza – dostępny ma stronie 
www.oil.lublin.pl w zakładce praktyki prywatne).

Zmiana zostanie dokonana bezpłatnie.

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekar-
skiej do zgłaszania kandydatur osób, które Pań-
stwa zdaniem zasługują na odznaczenie Me-

dalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zasa-
dy przyznawania medalu zawarte są w re-

gulaminie 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 sekretaria-

tu Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do  
15 października 2018 r. 

Kapituła Medalu  
Lubelskiej Izby Lekarskiej 

Medale LIL



24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów  
z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

501 538 539
Rozwiąż problem prawny.  
O każdej porze.

24h Infolinia prawna

Lubelska Izba Lekarska przy współpracy z Lex Secure, 
wprowadza dla wszystkich Członków Izby Lekarskiej  
w Lublinie, rozwiązanie dające dostęp do profesjonalnej 
24-godzinnej Opieki Prawnej. Usługa ta gwarantuje 
stały dostęp do prawnika i pomoc w rozwiązywaniu 
zagadnień prawnych we wszystkich sytuacjach, które 
wymagają znajomości aktualnych przepisów prawa – 
zarówno w sprawach zawodowych Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów, jaki i w sprawach prywatnych.

Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej  

Leszek Buk

24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 
co do zasady realizowana jest w terminie 24-godzin 
od zadanego pytania prawnego lub prośby o przy-
gotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu.  
Odpowiedzi udziela zespół doświadczonych prawników 
– radców prawnych i adwokatów. Nie ograniczamy 
ilości usług, kierujemy się zasadą, że realizacja kolej-
nej usługi prawnej rozpoczyna się niezwłocznie po 

zakończeniu usługi wcześniejszej. Wszystkie nasze  
dokumenty i usługi, sygnowane są zawsze przez rad-
ców prawnych i adwokatów i przekazywane do Klien-
ta drogą elektroniczną (na indywidualny adres e-mail). 

24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
w Pakiecie Premium, zgodnie z Regulaminem Świad-
czenia Usług Serwisu „Lex Secure 24H Opieka Prawna”, 
obejmuje swoim zakresem:

   Całodobową Infolinię Prawną pod numerem telefonu   
        +48 501 538 539  

   Nieograniczoną ilość zapytań prawnych 
   Odpowiedzi na pytania prawne 
   Opinie prawne
   Przepisy prawa
   Wzory dokumentów
   Moduł prawa podatkowego
   Przygotowywanie dokumentów 
   Przygotowywanie umów 

1. W przypadku, gdy chcieliby Państwo zadać  
pytanie prawne lub uzyskać wzór dokumentu  
z Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure, należy  
zadzwonić na naszą 24h Infolinię Prawną pod  
numerem 501  538  539 (koszt połączenia wg taryfy 
operatora telekomunikacyjnego osoby dzwoniącej).

2. W trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi prawni-
kami należy opisać Państwa zagadnienie prawne lub  
żądany dokument. Nasi prawnicy mogą popro-
sić Państwa, o ile wymaga tego pytanie prawne,  
o przesłanie w drodze elektronicznej dodatkowych  
dokumentów lub wyjaśnień.

3. Nasi prawnicy niezwłocznie po zakończeniu Państwa 
rozmowy telefonicznej, rozpoczną przygotowywanie  
odpowiedzi na pytanie prawne, które zostanie 
przesłane na Państwa adres e-mail w terminie  
do 24 godzin, a w przypadku pytań prawnych  
rozbudowanych lub skomplikowanych termin  
udzielenia odpowiedzi jest ustalany z Państwem  
indywidualnie.

Jak korzystać z usług Lex Secure  
24H Opieka Prawna? 

4. Dokumenty niestandardowe, które nie znajdują się  
w Bazie Wzorów Dokumentów Lex Secure zostaną 
dla Państwa przygotowane w terminie 24 godzin od  
zakończenia rozmowy telefonicznej. Usługa Lex  
Secure 24H Opieka Prawna nie obejmuje przygo-
towywania dokumentów, których sporządzenie  
zajmuje więcej niż 24 godziny.

5. Każda odpowiedź na pytanie prawne jest sygnowana 
przez Adwokata lub Radcę Prawnego.

6. W przypadku, gdy po udzielonej odpowiedzi na pytanie 
prawne, chcieliby Państwo skorzystać z dalszej profe-
sjonalnej pomocy Adwokatów lub Radców Prawnych,  
należy skontaktować się z naszą 24h Infolinią Prawną,  
która wskaże Państwu rekomendowane Kancelarie,  
najbliżej miejsca Państwa zamieszkania,  w ramach  
Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej Lex Secure.

Uprzejmie dziękujemy za korzystanie z naszych usług.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 365 dni w roku przez  
24 godziny na dobę.

Lex Secure 24h Opieka Prawna
Al. Niepodległości 723/6
81-853 Sopot

24h Infolinia Prawna 
  501 538 539

biuro@opiekaprawna.pl  
www.opiekaprawna.pl 

24h Opieka Prawna dla Lekarzy  

i Lekarzy Dentystów  

z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

24H Strefa Klienta

Dokument odpowiedzi
przesłany na e-mail

24H infolinia 501 538 539

Lekarz LIL Lex Secure

?
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Uprzejmie informujemy, że realizując oczekiwania członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w zakresie zabezpie-
czenia lekarzom i lekarzom dentystom opieki prawnej, zawarliśmy porozumienie z Wolters Kluwer Polska – wio-
dącym wydawnictwem prawniczym. Na mocy tego porozumienia wszystkim Członkom LIL zapewniliśmy bezpłat-
ny dostęp do platformy internetowej „Lex Ochrona Zdrowia”. 

Serwis zawiera bazę stale aktualizowanych aktów prawnych, praktycznych komentarzy, wzorów pism i analiz, 
przydatnych w codziennej pracy lekarza oraz w prowadzeniu praktyk lekarskich.

Otrzymali Państwo na adres e-mail zgłoszony do Rejestru Lekarzy LIL wiadomość zawierającą link do aktywa-
cji konta w serwisie. 

Bezpłatny dostęp do platformy internetowej
„Lex Ochrona Zdrowia”

Akademia Zdrowego Serca to inicja-
tywa, z jaką do pacjentów po zawale 
serca wyszedł Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Białej Podlaskiej.

W ramach akademii od maja br. organi-
zowane są cykle spotkań: „Sercowe spra-
wy – co każdy pacjent po zawale powinien  

kardiologicznej opieki specjalistycznej 
oraz szeroko zakrojonych działań edu-
kacyjnych. Działania bialskich specjali-
stów są unikatowe w skali kraju, niewie-
le w Polsce jest ośrodków kardiologicz-
nych, które kładą tak silny nacisk na edu-
kację pacjenta. 

Koordynatorką Akade-
mii Zdrowego Serca przy 
WSzS w Białej Podla-
skiej jest Magdalena Ko-
ciuk, specjalista kardiolog: 
W czasie pięciu wykładów, 
prezentowanych podczas 
jednego cyklu (przez 5 ko-
lejnych czwartków), sta-
ramy się w sposób prosty 
i jak najbardziej przystęp-
ny przekazać wiedzę na 
temat właściwego postę-
powania po zawale serca. 
Leczenie zawału nie ogra-
nicza się do hospitaliza-
cji w okresie „ostrym”. To  
także żmudna, systema-
tyczna praca na co dzień, 
dokonywanie właściwych 

wyborów np. w zakresie diety, aktywności 
fizycznej, to także umiejętność rozpozna-
wania i właściwego reagowania na niepo-
kojące objawy – wyjaśnia Kociuk.

Zajęcia prowadzą eksperci, którzy na 
co dzień w szpitalu pracują z pacjenta-
mi kardiologicznymi, także z tymi po-
zawałowymi. Program spotkał się z bar-
dzo dobrym odbiorem wśród słuchaczy. 
Pokazał, jak wielka jest potrzeba edu-
kacji pacjentów. – Spotkania nie mają  

formy tylko wykładu, to dialog, pacjenci 
są bardzo aktywni, zadają pytania, przed-
stawiają swoje problemy, dyskutują. Sta-
wiamy na edukację pacjentów, jako klucz 
do sukcesu w procesie leczenia! – podkre-
śla Magdalena Kociuk.

– Dodatkowym działaniem, związa-
nym z funkcjonowaniem akademii, bę-
dzie publikacja poradnika dla pacjentów 
po zawale: „Moje drugie życie”. Publi-
kacja jest w trakcie prac wydawniczych, 
a znajdą się w niej m.in. zagadnienia teo-
retyczne i praktyczne, dotyczące zawału 
– jego istoty, mechanizmu powstawania, 
hospitalizacji, sposobów leczenia oraz 
opieki poszpitalnej – dodaje Magdalena 
Us. Ważnym elementem poradnika będzie 
dzienniczek kontroli pacjenta po zawale, 
zawierający m.in. podstawowe dane, do-
tyczące przebytego schorzenia oraz kalen-
darz wizyt, umożliwiający notowanie wy-
ników badań kontrolnych, aktualnie sto-
sowanych leków i dalszych zaleceń. Taki 
kompleksowy zbiór danych ułatwi wgląd 
w historię choroby pacjenta. 

W czasie pierwszej edycji cyklu spo-
tkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent 
po zawale powinien wiedzieć” w maju 
i czerwcu, która miała charakter pilota-
żowy, uczestniczyło ok. 20 osób. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Spotkania od-
bywają się w czwartki o godz.10.00 w sa-
li konferencyjnej w budynku 1D Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Białej Podlaskiej.  Szczegółowy har-
monogram dostępny jest na stronie inter-
netowej www.szpitalbp.pl. 

Anna Augustowska

Biała Podlaska. Edukować to znaczy leczyć

Sercowe sprawy w szpitalu

Marzena Pykacz, 
fizjoterapeuta,

Magdalena Kociuk, 
specjalista kardiolog,

Izabela Kozak, 
psycholog,

Marcin 
Nosalski, 
ratownik 
medyczny,

Aneta 
Danilewicz, 
dietetyk

wiedzieć”, podczas których osoby po za-
wale serca oraz ich bliscy mają możliwość 
edukacji w zakresie mechanizmów zawa-
łu, leczenia oraz dalszego postępowania 
po wypisie ze szpitala. 

– Głównym celem działań akademii 
jest organizowanie warsztatów i zajęć 
edukacyjnych, mających na celu  przeka-
zanie praktycznych informacji dotyczą-
cych profilaktyki i leczenia najczęstszych 
schorzeń kardiologicznych. Prowadzący-
mi spotkania są doświadczeni specjaliści, 
w tym: lekarz kardiolog, psycholog, die-
tetyk, fizjoterapeuta i ratownik medycz-
ny – wyjaśnia Magdalena Us, rzecznicz-
ka bialskiego szpitala. Do udziału w cyklu 
zajęć zachęcani są pacjenci, którzy prze-
byli zawał mięśnia sercowego lub zabieg 
angioplastyki a także ich rodziny. 

– To ważne, bo choroby serca są sta-
le dużym problemem, w minionym roku 
szpital przyjął 468 osób z zawałem ser-
ca, a tylko w tym półroczu już 300 osób 
– tłumaczą lekarze.

Akademia jest autorskim programem 
specjalistów bialskiego szpitala. Działa-
nia te towarzyszą programowi NFZ „KOS
-zawał” – Koordynowanej Opieki Specja-
listycznej dla pacjentów po zawale mię-
śnia sercowego. Jest to nowatorskie po-
dejście do opieki pozawałowej, polegają-
ce na połączeniu czterech  elementów: le-
czenia szpitalnego (zabiegowego i zacho-
wawczego), rehabilitacji kardiologicznej,  

Mail  
z dokończeniem  
procesu  
rejestracji

Instrukcja logowania do LEX Ochrona Zdrowia dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej

Zachęcamy do rejestracji i aktywnego korzystania z powyższego narzędzia. 

Jednocześnie prosimy o bieżące aktualizowanie adresów e-mail – brak adresu lub błędny adres uniemożliwi 
wysłanie do Państwa linków aktywujących.

Krok 1

Wejdź na stronę Serwisu Logowania 
                                  http://logowanie.lex.pl 
i wypełnij dane do logowania:

Adres e-mail – podany w Izbie jako obecnie użytkowany

Hasło – uzupełnione podczas rejestracji konta

Krok 2
Z listy produktów wybierz LEX
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• Polecieć do stolicy Syberii, aby wziąć 
udział w konkursie, to prawdziwe wyzwa-
nie. Proszę powiedzieć, co to za konkurs 
i kto mógł wziąć w nim udział?

– International Medical Tournament 
to drużynowy konkurs medyczny, po-
legający na rozwiązywaniu złożonych, 
rzeczywistych przypadków klinicznych, 
pochodzących z największych ośrodków 
klinicznych Federacji Rosyjskiej. Każdy 
przypadek zawierał opis dolegliwości 
zgłaszanych przez pacjenta oraz wybiór-
cze wyniki badań laboratoryjnych i obra-
zowych. Naszym zadaniem było zapropo-
nowanie diagnostyki różnicowej, podanie 
propozycji ostatecznej diagnozy oraz ade-
kwatnego leczenia. Co podkreślali orga-
nizatorzy konkursu, zadania zostały opra-
cowane w oparciu o metodę nauczania, 
opartą na rozwiązywaniu problemów tzw. 
Problem Based Learning (PBL). 

Informacja o tym konkursie nie była 
dostępna na stronie naszej uczelni, ani in-
nej stronie polskojęzycznej. Kapitan na-
szej drużyny – Anna Roszkowska – zna-
lazła wzmiankę o tym turnieju na stronie 
anglojęzycznej, na której znajdowały się 
ogłoszenia o konferencjach i konkursach 
dla studentów uczelni medycznych. Zain-
trygowała nas idea tego turnieju, jak i je-
go międzynarodowy charakter. Po obej-
rzeniu relacji z czterech poprzednich edy-
cji, postanowiliśmy spróbować swoich sił, 
zaczynając od etapu korespondencyjnego 
jako pierwsza drużyna z Polski w historii 
konkursu. W czwórkę – ja (Justyna), An-
na, Marek i Łukasz od lat wspólnie an-
gażujemy się w działalność Studenckie-
go Koła Naukowego przy Zakładzie Dy-
daktyki i Symulacji Medycznej. Kamilię 
poznaliśmy podczas naszej działalności 
w kole i zdecydowaliśmy się zaprosić ją 
do naszej drużyny.

• Rywalizacja miała kilka etapów. Któ-
ry był najtrudniejszy?

– Konkurs był podzielony na dwie li-
gi: rosyjskojęzyczną i międzynarodową, 
gdzie należało posługiwać się językiem  

angielskim. Turniej miał dwa etapy: etap 
korespondencyjny i etap finałowy. Etap 
korespondencyjny polegał na rozwiązaniu 
dwóch z trzech przypadków klinicznych. 
Na podstawie przyznanych punktów  

rozwiązań – odpowiedzi na pytania zada-
ne przez organizatorów, w formie prezen-
tacji multimedialnej i pliku tekstowego. 
Następnie, w nowoczesnych salach uni-
wersytetu w Nowosybirsku, nasza druży-
na obierała jedną z 3 ról. Jako tzw. spe-
aker – mówca, prezentowaliśmy rozwią-
zanie przypadku, do którego zostaliśmy 
wyzwani przez drużynę oponentów. Opo-
nenci po prezentacji mówcy mieli prawo 
do zadawania pytań i wyrażania swoich 
uwag do zaproponowanego rozwiąza-
nia. Całość podsumowywali członkowie 
drużyny z funkcją „rewiever”. Prezenta-
cja jednego przypadku trwała godzinę, po 
czym następowała zamiana ról pomiędzy  

Laureaci konkursu w Nowosybirsku

Tacy zdolni i z Lublina
z Justyną Kwolczak,  
studentką medycyny LUM

i Markiem Winiarzem,  
absolwentem Wydziału Lekarskiego LUM,  

członkami zwycięskiej drużyny w konkursie medycznym  
International Medical Tournament,  
rozmawia Anna Augustowska

tylko 12 drużyn w każdej lidze kwali-
fikowało się do etapu finałowego. Nam 
się udało. Dzięki pomocy dziekana II 
Wydziału z Oddziałem Anglojęzycz-
nym prof. Wojciecha Załuski mogliśmy 
wziąć udział w etapie finałowym, który 
odbył się w dniach 20-23 kwietnia w No-
wosybirsku.

Oczywiście etap finałowy okazał się 
trudniejszy. Nie tylko musieliśmy przy-
gotować rozwiązania przypadków (jak 
w etapie korespondencyjnym), ale rów-
nież zaprezentować je i omówić.

• A jak wyglądał finał?
– Kilka dni przed etapem finałowym 

dostaliśmy 10 przypadków z różnych 
dziedzin medycyny i naszym pierw-
szym zadaniem było przygotowanie  

m.in. z Irlandii, Serbii, Niemiec, Czarno-
góry czy Albanii. W etapie finałowym ry-
walizowaliśmy z drużynami z Niemiec, 
Serbii, Irlandii i Rosji. My zajęliśmy II 
miejsce; wygrali Niemcy, ale wyprzedzi-
li nas tylko 1 punktem.

• Nagroda – to tylko satysfakcja? 
– Od władz naszej uczelni otrzymali-

śmy Nagrodę Rektora. Jednak konkurs 
w Nowosybirsku nie jest naszym jedy-
nym osiągnięciem. Trójka z nas – Justy-
na, Anna i Marek – jest członkami dru-
żyny, która zdobyła I miejsce w Ogólno-
polskich Zawodach Symulacji Medycz-
nej w Gdańsku, które odbyły się 19 ma-
ja br. W październiku, razem z kolegami, 
będziemy reprezentować Polskę na zawo-
dach międzynarodowych. 

drużynami. Całokształt wystąpień oce-
niany był przez międzynarodowe jury, 
do którego zaproszono doświadczonych 
klinicystów z ośrodków z Rosji, Serbii, 
Azerbejdżanu i wielu innych krajów. 

Przypadki kliniczne dotyczyły róż-
nych jednostek chorobowych np. rzeko-
mej niedoczynności przysadki typu 1B 
lub 2, nocnej napadowej hemoglobinurii 
czy przewlekłej opistorchozy, które same 
w sobie nie brzmią zbyt obco, jednak nie-
typowy przebieg choroby oraz tylko czę-
ściowe wyniki i niepełny wywiad utrud-
niały znalezienie właściwej drogi. 

• Byliście jedyną drużyną z Polski – 
jak to możliwe? 

– W lidze anglojęzycznej, w etapie ko-
respondencyjnym wzięło udział 20 drużyn  

Justyna Kwolczak – studentka 6 ro-
ku kierunku lekarskiego, stypendystka 
„Miejskiego programu stypendialnego 
dla studentów i doktorantów”, autor-
ka projektu naukowo-badawczego re-
alizowanego w ramach Funduszu Wła-
snego UM w Lublinie, planuje zostać 
dermatologiem

Od lewej: Kamilia Soltani, Łukasz Świerszcz, Anna Roszkowska,  
Marek Winiarz i Justyna Kwolczak

Anna Roszkowska – studentka 6 ro-
ku kierunku lekarskiego, stypendystka 
„Miejskiego programu stypendialnego 
dla studentów i doktorantów”, autorka 
projektu naukowo-badawczego realizo-
wanego w ramach Funduszu Własnego 
UM w Lublinie.

Marek Winiarz – tegoroczny absolwent, 
od października planuje rozpocząć staż 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym nr 4 w Lublinie, swoją przy-
szłość zawodową wiąże z anestezjolo-
gią i intensywną terapią.

Łukasz Świerszcz – tegoroczny absol-
went, lider drużyny, która w 2017 roku 
wywalczyła III miejsce w Międzynaro-
dowych Zawodach Symulacji Medycz-
nej w Paryżu, stypendysta stypendium 
ministra zdrowia dla studentów i dok-
torantów. 

Kamilia Soltani – studentka IV roku 
programu English Division, członek Sa-
morządu Studentów programu English 
Division.

reklama
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Poskromić próchnicę
Lubelskie. Dentobus na trasie

Mobilny gabinet stomatologiczny, czy-
li dentobus, wyruszył na trasę po Lubelsz-
czyźnie w drugiej połowie maja br. Pro-
wadzi go poradnia stomatologiczna dla 
dzieci Q-Dent ze Świdnika i to ona będzie 
leczyć zęby dzieciom do końca czerwca 
2022 roku (na tyle lat podpisano kontrakt 
z NFZ; wartość umowy na rok bieżący to 
184,8 tys. zł).

Po co gabinet na kółkach?

Pojazd jest jednym z 16, które w ubie-
głym roku zakupiło ministerstwo zdrowia 
(po jednym dla każdego województwa 
w Polsce). Nie spotkało się to z przychyl-
nością środowiska. Krytykowano przede 
wszystkim koszty całego programu. – 
Skoro jeden dentobus kosztuje 1,5 mln zł, 
to za tę sumę (po 100 tys.) można wypo-
sażyć kompletnie 15 gabinetów, a w całej 
Polsce: 15 × 16 = 240 nowoczesnych ga-
binetów stomatologicznych w szkołach – 
pisał do redakcji Medicusa Jan Zuchow-
ski, stomatolog z Narola. Jego zdaniem, 
takie gabinety mogłyby być otwarte co 
drugi dzień przez cały rok, co pozwalało-
by na długotrwałe leczenie oparte na re-
generacji tkanek rok za rokiem.

Jednak były minister zdrowia Kon-
stanty Radziwiłł, który jest autorem tego 
pomysłu zapewniał, że dentobusy to po-
czątek walki z próchnicą u dzieci, którą  

trzeba realizować także w najmniejszych 
miejscowościach i najmniejszych szko-
łach.

Do konkursów na obsługę dentobusów 
nie było łatwo znaleźć chętnych, w nie-
których województwach, także w lubel-
skim, do pierwszej edycji konkursu nie 
zgłosił się nikt.

Próchnica –  
wciąż niepokonana

– To nie była łatwa decyzja – mówi sto-
matolog Marta Kuraszko ze świdnickiej 
poradni Q-Dent, która ostatecznie wygra-
ła konkurs (w drugiej turze wzięło udział 
trzech oferentów). – Głównie z powodu 
kosztów, z jakimi jest związana ta dzia-
łalność oraz wielu niewiadomych zwią-
zanych z tym, że jest to zupełna nowość 
w Polsce. To także wysokie koszty ubez-
pieczenia samochodu i jego eksploatacji 
oraz niepewność w organizacji akcji pro-
filaktycznych i leczenia dzieci, na co po-
trzebne są zgody rodziców. 

– Podjęliśmy się jednak tego zadania, 
bo widzimy w tym sens – wyjaśnia Ku-
raszko. – Ponad 90 procent 12-latków 
w Polsce ma próchnicę, to skutek błędów 
w diecie, fatalnej higieny zębów i wciąż 
aktualnego przekonania, że „mleczaków 
się nie leczy” (co często słyszymy od ro-
dziców). Nasza działalność w dentobusie 

to także szerzenie wiedzy o profilaktyce 
i higienie jamy ustnej.

– Dentobus jest w pełni wyposażo-
nym gabinetem stomatologicznym. Ma 
docierać do miejscowości, gdzie nie ma 
łatwego dostępu do pomocy stomatolo-
gicznej a przede wszystkim tam, gdzie 
nie ma w ogóle gabinetów w szkołach – 
podkreśla Małgorzata Bartoszek, rzecz-
niczka Lubelskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ.

W gabinecie na kółkach są udziela-
ne świadczenia ogólnostomatologiczne 
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, 
w tym: lekarskie badania kontrolne jamy 
ustnej, profilaktyka próchnicy – lakiero-
wanie zębów, wizyty adaptacyjne, usu-
wanie złogów nazębnych oraz leczenie 

próchnicy i jeśli to konieczne, tak-
że usuwanie zębów.

– Przeprowadzenie badań, czy 
zabiegów u dzieci wymaga zgody 
rodzica i oczywiście każdorazowo 
opiekunowie dzieci wyrażają zgodę 
na przeprowadzenie przeglądów, za-
biegów profilaktycznych czy lecze-
nia stomatologicznego i tu może po-
jawić się problem z dotarciem do ro-
dziców, czy opiekunów – wyjaśnia 
Marta Kuraszko. – W określonym 
czasie, przed naszą wizytą w da-
nej miejscowości, dyrekcja szkoły 
oraz wychowawcy klas i nauczycie-
le uprzedzają o tym rodziców, którzy 
podejmują własne decyzje. Zawsze 
też zapraszamy rodziców, jeśli chcą 
być na wizycie z dzieckiem szcze-
gólnie na pierwszej, bo ta jest prze-
glądem stanu uzębienia i planowa-
niem dalszego postępowania.

Stacjonuje,  
chociaż podróżuje

W województwie lubelskim 
zdecydowano, że dentobus będzie 
w każdej zakwalifikowanej gminie 

stacjonował ok. miesiąca, co poza prze-
glądem zębów umożliwi także wdroże-
nie leczenia.

W pierwszej kolejności, jeszcze w ma-
ju, dentobus odwiedził Wolę Sernicką, 
Nową Wolę i Brzostówkę w gminie Ser-
niki, gdzie przebadano 120 dzieci w ty-
dzień.

W czerwcu dentobus stacjonował 
w Niedźwiadzie w powiecie lubartow-
skim, gdzie opieką stomatologiczną by-
ły objęte dzieci m.in. ze Szkoły Podsta-
wowej oraz Gimnazjum. W lipcu dento-
bus stacjonował przy Szkole Podstawo-
wej Brzeźnica Bychawska 123.

– Wakacje są trudnym momentem ze 
względu na brak uczniów w szkołach, jed-
nak nie rezygnujemy z pracy w dentobu-
sie i lekarz będzie całe wakacje przyjmo-
wał chętnych pacjentów, planujemy też 
odwiedzić również chętne do współpra-
cy domy dziecka w naszym wojewódz-
twie – wyjaśnia Marta Kuraszko.

Harmonogram postoju dentobusu jest 
zamieszczany na www lubelskiego od-
działu NFZ (link: http://www.nfz-lublin.
pl/komunikat/3898).

Anna Augustowska

zaprasza na kursy dla lekarzy i lekarzy  
dentystów z zakresu ochrony danych osobowych –

RODO
– 6.10.2018 r. – sala konferencyjna Hotel Focus, 

ul. Skowronkowa 2, Lublin
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy  

znajduje się na stronie internetowej 
www.kkm.oil.lublin.pl

Komisja Kształcenia Medycznego 

Na terenie woj. lubelskiego w ra-
mach umowy z Lubelskim Oddziałem 
Wojewódzkim NFZ funkcjonuje naj-
większa w kraju sieć gabinetów sto-
matologicznych w środowisku naucza-
nia i wychowania. W sumie w szko-
łach jest ponad 170 gabinetów sto-
matologicznych i liczba systematycz-
nie wzrasta. W Lubelskiem jest ponad 
1,7 tys. szkół.

reklama
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• Sytuacja epidemiologiczna u na-
szych sąsiadów.

– Choroby zakaźne są nadal jednym 
z ważnych problemów zdrowotnych nie 
tylko na świecie, ale także w Europie. Za-
pobieganie im stanowi ważny element po-
lityki zdrowotnej każdego państwa. Na 
Ukrainie występują liczne zachorowa-
nia na gruźlicę i odrę. W krajach Europy 
Zachodniej odnotowuje się coraz więcej 
zachorowań na odrę, ale także i na krztu-
siec. Choroby, o których pozornie zapo-
mnieliśmy, stanowią ponownie problem 
epidemiologiczny.

Na Ukrainie na gruźlicę choruje ok. 35 
tysięcy osób, z czego połowa na gruźlicę 
wielolekooporną. Nieoficjalne dane mó-
wią o 600 tys. zachorowań.

Najwyższą zapadalność na gruźlicę 
w krajach Unii Europejskiej zanotowa-
no w 2015 r. w Rumunii, Bułgarii, na Ło-
twie, w Estonii i Portugalii. 

Podobnie kształtuje się sytuacja, jeśli 
chodzi o odrę. Niski poziom zaszczepie-
nia przeciw odrze niesie duże ryzyko wy-
buchu epidemii. Na Ukrainie, ze wzglę-
du na kryzys polityczny i ekonomiczny, 
przy jednoczesnej aktywności przeciw-
ników szczepień, stan spadł do alarmu-
jąco niskiego poziomu – według ukraiń-
skiego Ministerstwa Zdrowia do 50 proc. 
W 2017 r. zanotowano 4782 zachoro-
wania na odrę, a w pierwszych 2 tygo-
dniach 2018 r. 1285. Od początku epide-
mii zmarło 80 osób. Po intensywnej kam-
panii edukacyjnej i wsparciu UNICEF, 
Ministerstwo Zdrowia Ukrainy w ramach 
PSO zaszczepiło 85 proc. dzieci. Problem 
z odrą mają nasi południowi sąsiedzi. 
W Czechach odnotowano 100 przypad-
ków zachorowań na odrę. W całej Euro-
pie w ciągu ostatnich 12 miesięcy na od-
rę zachorowało ok. 15 tysięcy osób. Kraje  

o największej liczbie zachorowań to Wło-
chy, Francja, Grecja, Niemcy, Czechy, 
Bułgaria, Hiszpania. 

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli 
chodzi o krztusiec. W ciągu ostatniego ro-
ku liczba zachorowań na krztusiec w kra-
jach UE przekroczyła 40 tysięcy.

• Czym spowodowane jest zagrażają-
ce nam niebezpieczeństwo?

– Sytuację epidemiologiczną w Pol-
sce na tle innych krajów należy uznać za 
ogólnie dobrą. Nie obserwowano epide-
micznego występowania chorób zakaź-
nych, zaś wzrost liczby zachorowań na 
niektóre choroby zakaźne miał, podobnie 
jak w latach ubiegłych, charakter sezono-
wy lub był kontynuacją obserwowanych 
wcześniej trendów wieloletnich. Migracje  

ludności, braki w realizacji programu 
szczepień ochronnych, coraz częstsze wy-
jazdy turystyczne Polaków do odległych 
krajów, a także za granicę do naszych są-
siadów powodują, że łatwo może dojść 
do epidemii spowodowanej przez choro-
by, o których zapomnieliśmy.

Według danych Instytutu Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Polska jest zaliczana do 
krajów o niskiej zapadalności na gruźlicę 
(poniżej 20 osób na 100 tysięcy) to jednak 
ma wyższą zapadalność niż większość 
krajów Unii Europejskiej. W 2015 r. za-
chorowalność na gruźlicę wszystkich po-
staci wynosiła 16,7 na 100 tys. ludno-
ści. Na gruźlicę chorują głównie doro-
śli, liczba zachorowań wśród dzieci dzię-
ki szczepieniom jest mała. Jednak w tym 
samym roku odnotowano wśród dzie-
ci do 14 r. życia 51 przypadków gruźli-
cy płuc i 30 przypadków gruźlicy poza-
płucnej. Trudna sytuacja na Ukrainie, je-
śli chodzi o gruźlicę, może być zagroże-
niem dla województwa lubelskiego i pod-
karpackiego.

Państwowy Zakład Higieny alarmuje, 
że Polska jest zagrożona epidemią odry, 
ponieważ liczba zaszczepionych dzie-
ci spadła poniżej poziomu określanego 
przez WHO jako krytyczny. Odsetek za-
szczepionych dzieci, poniżej którego po-
jawia się zagrożenie epidemią, wynosi 95 
proc. W Polsce w 2017 r. było zaszcze-
pionych 93 proc. dzieci. 

• Jakie choroby nam grożą, ostatnio 
odra w Wieruszowie – zamknięty oddział 
pediatryczny.

– Rzeczywiście, w tym roku z powo-
du potwierdzonych przypadków odry 
w Wieruszowie, w województwie łódz-
kim, zamknięto czasowo oddział dzie-
cięcy miejscowego szpitala. Odrę po-
twierdzono u kilku osób, w tym zacho-
rował lekarz pediatra i pielęgniarka. Pa-
miętajmy, że wirus odry jest bardzo nie-
bezpieczny, łatwo rozprzestrzenia się dro-
gą kropelkową. Jeden chory może zaka-
zić ok. 12-18 osób. Mieliśmy też ogni-
sko epidemiczne w woj. warmińsko-ma-
zurskim. Źródłem zachorowania był oby-
watel Ukrainy. W Polsce przed wprowa-
dzeniem szczepień w 1975 r. chorowało 
około 100 tys. osób rocznie, a z powodu 
powikłań umierało 100-200 pacjentów. 
Groźne powikłania po odrze to zapalenie 
mózgu, zapalenie płuc, SSPE. W Polsce 
w 2017 r. było zaszczepionych 93 proc. 
dzieci. W 2016 r. liczba przypadków od-
ry wynosiła w Polsce 133 w porównaniu 
z 48 przypadkami w 2015 r. Zarejestro-
wany wzrost liczby przypadków związa-
ny był z wystąpieniem ognisk zachorowań 
wśród osób przebywających w ośrodkach 

dla cudzoziemców. Jeśli utrzyma się ten-
dencja w nieszczepieniu dzieci, to pro-
blem odry i jej powikłań wróci.

Polska, z liczbą zachorowań rocznie 
na krztusiec 4596, mieści się w pierwszej 
piątce w Europie (za Niemcami, Hiszpa-
nią, Wielką Brytanią, Holandią). Pamię-
tajmy, że to tylko zgłoszone przypadki, 
liczba rzeczywistych zachorowań jest 
znacznie większa. Około 10 proc. pacjen-
tów z krztuścem, głównie dzieci do 4 r. 
życia, wymaga hospitalizacji.

Mimo dostępnych szczepień ochron-
nych, rośnie w Europie liczba zachoro-
wań na wirusowe zapalenie wątroby ty-
pu A. W Polsce szczepienia te należą do 
zalecanych. W związku z tym odsetek za-
szczepionych jest niski. Ze względu na ła-
twe rozprzestrzenianie tej choroby myślę, 
że grozi nam epidemia. W ostatnim ro-
ku w Europie zachorowało na tę chorobę 
12 tys. osób. W Polsce w 2016 r. zacho-
rowały 3072 osoby, a w 2015 r. zachoro-
wało tylko 35 osób. 

• Jak bronić się przed zagrażającym 
niebezpieczeństwem?

– Jedyną skuteczną bronią w walce 
z chorobami zakaźnymi jest ich profilak-
tyka, m. in. przez szczepienia ochronne. 
Obecnie Polska uczestniczy też w koor-
dynowanych przez WHO globalnych pro-
gramach eliminacji i eradykacji odry, ró-
życzki i poliomyelitis. Jednak podstawo-
wym warunkiem w ramach tych progra-
mów jest, poza właściwym nadzorem nad 
przypadkami zachorowań, także wysoki 
odsetek zaszczepionych.

• Czy zwiększyła się w kraju liczba 
osób zaszczepionych na obowiązkowe 
szczepienia ochronne.

– Obecnie rośnie liczba rodziców od-
mawiających szczepień u dzieci. Według 
Narodowego Instytutu Zdrowia w 2017 r. 
było około 30 tysięcy odmów. Rodzice 
zaczęli bać się powikłań poszczepien-
nych, które występują rzadko, a nie bo-
ją się powikłań po chorobach, które wy-
stępują wielokrotnie częściej. Mówimy 
tylko o realizacji szczepień obowiązko-
wych. Choroby, przeciw którym szcze-
pienia znajdują się na liście zalecanych, 
również stanowią istotny problem zdro-
wotny – np. pneumokoki, meningokoki. 
Na szczęście od 2 lat pneumokoki weszły 
do programu szczepień obowiązkowych 
dla niemowląt.

Rola lekarza w kształtowaniu postaw 
rodziców wobec szczepień jest bardzo du-
ża, dlatego apeluję do kolegów, aby prze-
konywali swoich pacjentów do szczepień 
i uświadamiali, czym grozi rezygnacja 
z programu szczepień.

Choroby zakaźne przekraczają nasze granice
z dr n. med. Barbarą Hasiec,  

ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Szpitala  
im. Jana Bożego w Lublinie,  

rozmawia Jerzy Jakubowicz 

• Urazy narządu wzroku to nadal po-
ważny problem medyczny.

– Tak, bo poza wynikającą z nich nie-
pełnosprawnością wzrokową, charakte-
ryzują się również istotnym wpływem 
na stan pacjenta pod względem psycho-
logicznym i społecznym. Około 1,6 mi-
liona osób na całym świecie jest niewi-
domych z powodu urazu gałki ocznej, 
a 2,3 miliona osób ma obustronnie 
znacznie obniżone widzenie z powodu 
urazu. Uraz oka stanowi 7 proc. wszyst-
kich obrażeń całego ciała i 10-15 proc. 
wszystkich chorób oczu.

• W Lublinie znajduje się Ponadre-
gionalne Centrum Leczenia Urazów 
Narządu Wzroku.

– W badaniach nad epidemiologią 
urazów oka, niestety, nie zaobserwowa-
no żadnej tendencji spadkowej w czę-
stości ich występowania w Polsce i na 
świecie. Szczególnie są na nie narażo-
ne dzieci. Obserwujemy niemal epi-
demię urazów narządu wzroku i dla-
tego tak ważne jest tworzenie wysoko 
wyspecjalizowanych placówek lecz-
niczych. W naszym centrum leczymy 
dorosłych i dzieci po ciężkich urazach 
oczu. Zazwyczaj wstępne zaopatrzenie 
urazu zostaje przeprowadzone w miej-
scu zamieszkania pacjenta, a następnie 
pacjent kierowany jest do kliniki. Dys-
ponujemy najnowszymi, uznawanymi 
na świecie, metodami diagnostyczny-
mi i operacyjnymi. Bardzo często po-
urazowi pacjenci wymagają wieloeta-
powego leczenia. W przypadku dzieci 
bardzo istotne jest, po zakończeniu le-
czenia operacyjnego, kontrolowanie sta-
nu anatomicznego i funkcjonalnego na-
rządu wzroku oraz ewentualne leczenie 
niedowidzenia.

• W jakim wieku najczęściej wystę-
pują urazy i jakie są ich główne przy-
czyny. 

– Amerykańska Akademia Pediatrów 
donosi, że 66 proc. wszystkich urazów 
oczu występuje u osób w wieku 16 lat 
lub młodszych, z najwyższą częstotliwo-
ścią między 9 a 11 rokiem życia. Więk-
szość urazów oczu występuje u chłop-
ców ze względu na ich bardziej aktyw-
ną naturę – spędzanie większej ilości 
czasu na wolnym powietrzu i częstsze  

wybieranie ryzykow-
nych sportów w po-
równaniu z dziew-
czętami. Lato sprzyja 
urazom, zwłaszcza u młodszych dzie-
ci i dlatego powinny one być pod sta-
łą opieką starszych osób, bo nigdy nie 
wiemy, kiedy niewinna z pozoru zabawa 
może doprowadzić do tragedii. Więk-
szość badań nie wykazała istotnej sta-
tystycznie różnicy między oczami do-
tkniętymi chorobą, a zdrowymi.

• Na okulistycznej izbie przyjęć więk-
szość pacjentów z urazami to dzieci, 
czy dorośli? 

– Różne badania wykazały, że dzie-
ci stanowią 12,5-33,7 proc. wszystkich 
zgłoszeń na okulistycznej izbie przy-
jęć z powodu nagłego urazu oka. Uraz 
jest wyraźnie jedną z najważniejszych 
możliwych przyczyn ślepoty dziecię-
cej. Częstość hospitalizacji z powodu 
urazu narządu wzroku jest różna w po-
szczególnych krajach wysoko rozwinię-
tych i rozwijających się, w tych ostat-
nich – cztery razy więcej. Leczenie ura-
zów oczu u dzieci wymaga ogromnego 
doświadczenia i jest bardziej skompli-
kowane niż u dorosłych ze względu na 
utrudnioną współpracę, a także możli-
wość wystąpienia niedowidzenia, co ma 
wpływ na końcowy efekt leczenia.

• Gdzie najczęściej występują ura-
zy? 

– Urazy najczęściej mają miejsce 
w domu (58 proc.), w wyniku wypad-
ków komunikacyjnych (6 proc.), nato-
miast bardzo rzadko w szkole i przed-
szkolu (ok. 1 proc.). Obiekty, którymi 
dzieci doznają urazu są dużo bardziej 
różnorodne niż u dorosłych. Zdarza się, 
iż dziecku w trakcie prac ręcznych wbi-
ją się w oko ostro zakończone nożyczki 
lub nóż. Często podczas zabawy w tra-
fianie do celu, uderzy w oko lub wbije 
się do oka rzutka lub plastykowa kulka 
z pistoletu. Niekiedy rodzice podają, że 
dziecko podczas spaceru przewróciło się 
na patyk, który trafił w oko. Wszystkie te 
sytuacje są wielkimi tragediami rodzin-
nymi. Przebijające urazy gałki ocznej 
najczęściej zdarzają się w grupie wie-
kowej 3-6 lat (32 proc.), następnie 6-9 
lat (25 proc.).

Urazy narządu wzroku u dzieci
z prof. Robertem Rejdakiem,  

kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej  
z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej UM w Lublinie,  

rozmawia Jerzy Jakubowicz

www.matplaneta.pl     lublin@matplaneta.pl     tel. 572 817 069           matplanetalublin



Lublin, ul. Świętoduska 12 

- pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej 
i szczękowo-twarzowej

- pracownia tomografii CBCT

Posiadamy pełne zaplecze radiologiczne do obsługi projektów 
in vivo. Dysponujemy m.in. dwoma tomografami o polach 
obrazowania od 5x5 do 24x16.5 cm. Specjalizujemy się w radiologii 
szczękowo-twarzowej, jednakże istnieje możliwość wykonywania 
badań również innych okolic ciała oraz próbek z tkanek.

Samodzielna pracownia tomografii laryngologiczno-Stomatologicznej 
wypoSażona w dwa tomografy cBct Scanora 3d oraz Scanora 3dx

rentgen Stomatologiczny 
ul. Świętoduska 12, lublin 

poniedziałek-piątek 8-18  
sobota 9-14 

tel. 81-532-31-41 

www.rentgenStomatologiczny.pl

- cyfrowa pracownia tomografii i radiologii stomatologicznej

- teleradiologia: przesył badań przez serwer, opisy i pomiary

- wydruki w jakości mammograficznej 12 RóżNyCH PóL ObRAZOWANIA

CEfALOMEtRIA 3D – przestrzenne analizy ortodontyczne LEAfIMPLANt

LARyNgOLOgIA – tomografia niskodawkowa WIRtUALNA ENDOSKOPIA

Zapraszamy do współpracy, dr n. med. Marcin Pasierbiński, 502-16-44-78, rtglublin@gmail.com

pole od: S 5x5 cm do: XXL 24x16,5 cm

Oprogramowanie OnDemand: moduł 3D, Dental, Cefalometria 3D, LeafImplant, wirtualna endoskopia

Medyczne laboratorium badawczo-rozwojowe  
firmy Rentgen Stomatologiczny dr n. med. Marcin Pasierbiński w Lublinie  

zaprasza do współpracy lekarzy i przedsiębiorców  
w zakresie prowadzenia lub podwykonawstwa  

badań naukowych.

Jesteśmy zainteresowani obsługą:

-  dużych projektów z grantów,

-  projektów indywidualnych,

-  badań do stopni naukowych,

-  badań do publikacji.

Lublin, ul. Mieszczańska 8
- pracownia hydrostrumieniowa
Posiadamy aparat z rodzaju waterjet, którym można przeciąć 
każdy rodzaj materii (tkanki miękkie, kości, zęby, protezy, kamień, 
stal, kompozyty). Cięcie strumieniem wody nie pozostawia na 
powierzchni materiału uszkodzeń termicznych. Strumień wody 
może też wyciąć dowolny kształt z obrabianego materiału lub 
biomateriału. 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia interesujących Państwa szczegółów współpracy. 
Z wyrazami szacunku,  

dr n. med. Marcin Pasierbiński
502-16-44-78, rtglublin@gmail.com

Projekty naukowo-badawcze

www.rentgenstomatologiczny.pl www.tniemywoda.lublin.pl

Medyczne radiologiczne stacje opisowe.

Obraz kwiatów z CBCT.

Cięcie strumieniem wody 4 k bar. 

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY
RADIOLOGIA 3D

RENTGEN
STOMATOLOGICZNY
RADIOLOGIA 3D
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Na początku lipca przez Lublin prze-
jechali uczestnicy piątego już Ride 4 
Women – rajdu rowerowego, w któ-
rym uczestniczą ginekolodzy onkolo-
dzy skupieni w ESGO (European Socie-
ty of Gyneacological Oncology). 

Lublin po raz pierwszy został wybra-
ny jako punkt przejazdu wyścigu Ride 
4 Women i znalazł się na trasie tej wy-
jątkowej inicjatywy, której pomysło-
dawcą jest Rene Laky z Kliniki Gine-
kologii Graz w Austrii. – Każdego ro-
ku aż 60 tysięcy kobiet w Europie do-
wiaduje się, że ma raka. Tylko profi-
laktyka może to zmienić – mówili le-
karze – i podkreślali, że rajd to nie tyl-
ko sprawdzian ich kolarskich możliwo-
ści, ale przede wszystkim promocja ba-
dań i zdrowego stylu życia. Rajdy dla kobiet odby-
wają się od 2014 roku. 

W tym roku lekarze przejeżdżając dziennie ok. 
150 km, wystartowali z Tallina i jadąc przez kilka 
krajów – głównie wschodniej Europy – pokonali po-
nad 1700 km i dotarli na finał do Wiednia. W każ-
dym z kilkunastu mijanych po drodze miast zatrzy-
mywali się promując profilaktykę nowotworów żeń-
skiego układu rozrodczego. – Naszą pasją jest kolar-
stwo, a misją profilaktyka zdrowotna – podkreślali 
lekarze na rowerach.

W Lublinie do akcji przyłączyli się lekarze z I Kli-
niki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 
nr 1.

– Zorganizowaliśmy akcję profilaktyczną w sa-
mym sercu miasta, na pl. Litewskim, podczas której 
odbyły się całkowicie bezpłatne badania i konsulta-
cje dla wszystkich chętnych kobiet (m.in. bezpłatne 
USG ginekologiczne, USG piersi a także termogra-
fia piersi, pokaz udzielania pierwszej pomocy a tak-
że badanie ciśnienia krwi i poziomu cukru w krwi) 
– mówi Karolina Rasoul-Pelińska z Kliniki Gineko-
logii Onkologicznej i Ginekologii SPSK nr 1, koor-
dynatorka akcji.

Lublin. Ride 4 Women

Rowerami dla zdrowia kobiet
Na placu Litewskim stanęły charakte-

rystyczne granatowe namioty, w których 
urządzono „gabinety” lekarskie. Chęt-
nych nie brakowało. Natychmiast ustawi-
ła się kolejka osób chcących skorzystać 
z badań. Nowością była termografia pier-
si. Całkowicie bezinwazyjne badanie, któ-
re wykonywane jest przy pomocy urzą-
dzenia o nazwie braster. Proces powsta-
wania guza nowotworowego wiąże się ze 
wzrostem temperatury tego miejsca. Bra-
ster to miejsce identyfikuje.

Przy organizacji imprezy współpraco-
wali też młodzi adepci medycyny z orga-
nizacji studenckiej – Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA – Poland), którzy zorganizowali 
m.in. Szpital Pluszowego Misia, w któ-
rym kobiety chcące udać się na badania, 
mogły zostawić swoje dzieci. Swoje sto-

iska przygotowały także or-
ganizacje działające na rzecz 
kobiet chorych na nowotwory: 
Stowarzyszenie Błękitny Mo-
tyl (rak jajnika) oraz Fundacja 
Rak&Roll. 

– Przebadaliśmy około 100 
kobiet, na szczęście nie wy-
kryliśmy poważnych zmian – 
mówi Karolina Rasoul-Peliń-
ska. – Najbardziej nas ucieszy-
ło, że na badania przyszło wie-
le kobiet, które od lat nie by-
ły u ginekologa. Okazuje się, 
że umiały się przełamać i za-
dbać o swoje zdrowie.

Tekst:  
Anna Augustowska

Zdjęcia:  
Marek Stankiewicz 

W Lublinie odbyli już swoje szkole-
nia pierwsi zagraniczni chirurdzy oku-
liści w ramach Europejskiej Szkoły Za-
awansowanych Studiów Okulistycz-
nych (ESASO) w szwajcarskim Luga-
no. Jej jedyny europejski oddział ruszył 
w Klinice Okulistyki Ogólnej Szpita-
la Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Me-
dycznego. Jak mówi prof. Robert Rej-
dak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej 
– „istotą ESASO jest to, żeby chirur-
dzy już praktykujący, często z wielolet-
nim doświadczeniem, mieli możliwość 
uczenia się od największych autoryte-
tów z poszczególnych dziedzin okuli-
styki, według europejskich i świato-
wych standardów”.

W ramach szkolenia ESASO w Lubli-
nie w maju 2018 r. była Joanna Capoferii  

ze Szwajcarii, która asystowała przy za-
biegach witrektomii. W Polsce takie za-
biegi wykonuje kilkunastu specjalistów, 
w Europie najwyżej 200.

Joanna Capoferii powiedziała – „My-
ślę, że jest to najtrudniejsza procedura 
chirurgiczna. Ja jestem chirurgiem, od 
wielu lat operuję i to jest ta jedyna część 
chirurgii oka, której mi brakuje. Wielu 
chirurgów, ze względu na poziom trud-
ności, delikatności, boi się, nie chce jej 
wykonywać. Ja już od kilku lat się do te-
go przygotowuję. Przeszłam kursy teo-
retyczne i kilka praktycznych, na razie 
na symulatorach, w tym uznawany za 
bardzo prestiżowy w tym zakresie kurs 
w Bremie (Niemcy). Czas na asysto-
wanie przy prawdziwych zabiegach na 
ludzkim oku”. Jak uważa prof. Rejdak –  

„Do samodzielnych zabiegów jeszcze 
potrzeba pani doktor około 2 lat, mi-
mo że jest już bardzo doświadczonym 
chirurgiem, samodzielnie operującym. 
To jednak setki zabiegów, przy których 
trzeba asystować, zanim wykona się go 
samodzielnie. Przy witrektomii ważne 
jest doświadczenie”.

Do lubelskiej Kliniki Uniwersytetu 
Medycznego na pierwszych kursach po-
jawili się m.in. lekarze z Włoch, Turcji, 
Grecji. Wkrótce w Lublinie będą reali-
zowane szkolenia dla młodych lekarzy. 
Certyfikat ESASO uznawany jest w śro-
dowisku okulistycznym za najbardziej 
prestiżowy, bo egzamin zawsze zda-
je się u największych światowych au-
torytetów.

Jerzy Jakubowicz

Okuliści z całej Europy szkolą się w Lublinie 
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Lekarski kalejdoskop

Na jedno miejsce 10 chętnych!

Taką popularnością cieszył się w tym roku kierunek lekarski 

na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W sumie o indeks 

walczyły prawie 3 tysiące osób.

Jeszcze więcej – bo aż 19 osób na jedno miejsce walczyło 

o przyjęcie na stomatologię.

Rekrutacja zakończyła się 25 czerwca i tylko na studia I stop-

nia ze zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego będzie 

powtórzona we wrześniu, bo zostały wolne miejsca.

Dzieci w szpitalu o sztuce
Cykl warsztatów poświęconych malarstwu, w którym motywem przewodnim jest dziecko, zorganizowano w Uni-wersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. – Te warsz-taty to aktywna zabawa dzieci – pacjentów szpitala – połą-czona z pokazem multimedialnym – informowała rzecznicz-ka prasowa USD Agnieszka Osińska.W czasie zajęć dzieci zapoznawały się z malarstwem pol-skim i europejskim przedstawiającym dziecko w różnych sy-tuacjach, m.in. dzieci grające na instrumentach.

Miejsce do tulenia

Pierwsza w regionie strefa EMO, czyli miejsce do tule-

nia i kangurowania noworodków „skóra do skóry” powstało 

w czerwcu na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Spe-

cjalistycznego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. 

Strefy EMO zakłada firma Emotopic, która wyposaża od-

działy noworodkowe w fotele i rozkładane łóżka dla rodziców, 

którzy czuwają przy swoich dzieciach. Sprzęty te są najbardziej 

potrzebne na oddziałach neonatologicznych. 

Będzie rozbudowa COZL
Firma Budimex ma dokończyć rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii w Lublinie. Taką umowę z firmą podpisał na początku lipca wicemarszałek województwa i dyrektor cen-trum, który zapewnił też, że nowa część centrum będzie utrzy-mana w przyjaznych kolorach.

Rodzinny i zdrowotny
Festyn zdrowotny dla mieszkańców Lublina odbył się pod koniec maja przy Centrum Kultury. Festyn był jednym z kilku wydarzeń organizowanych z okazji Lubelskich Dni Promują-cych Zdrowie, które trwały prawie 2 tygodnie. Uczestnicy mo-gli w tym czasie skorzystać z porad medycznych, dietetycz-nych i kosmetycznych.

Akcelerator za 7 mln zł
Nowoczesny akcelerator Versa HD firmy Elekta został za-

kupiony dla COZL. Urządzenie należy do najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie urządzeń stosowanych w radiote-
rapii i zabiegach radiochirurgicznych na świecie. Kosztował 
7 mln zł.

Zatańczyli dla chorych dzieci
Artyści zespołów folkowych z Argentyny, Białorusi, Chin, Grecji, Meksyku, Serbii, Ukrainy, Węgier i oczywiście z Polski, uczestniczący w dwudziestej trzeciej edycji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Lublinie, wystąpili tradycyjnie także na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Tętniaki aorty brzusznej pod 
kontrolą

W lubelskiej Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii 
SPSK1 wykonuje się ponad 100 operacji tętniaka aorty brzusz-
nej rocznie. Większość z nich odbywa się nowoczesną meto-
dą przezskórną (pozostałe wykonuje się z cięciami w pachwi-
nach). Dzięki niej pacjent może bardzo szybko wrócić do do-
mu. W maju w Lublinie przeprowadzono badania przesiewo-
we, które miały wykryć tę chorobę. Pacjenci, u których został 
wykryty tętniak, zostali od razu objęci leczeniem.

Siła turystyki medycznej

Turystyka medyczna jest jedną z najszybciej rozwijających 

się branż na świecie. 12 czerwca 2018 r. w Lublinie, w którym 

działa Klaster Lubelska Medycyna (zrzesza 130 członków z ob-

szaru medycyny i zdrowia) odbyła się konferencja Health and 

Medical Tourism Summit – Eastern Europe 2018. Uczestniczy-

ło w niej 250 uczestników z ponad 20 państw. 
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• Śpiewanie ma się 
we krwi, czy trzeba je do-
piero odkryć w sobie?

– Trudno powiedzieć, 
pewnie jest tak i tak. Ja 
śpiewam od dziecka, za-
częłam już jako zupeł-
ny maluch. I być może 
odziedziczyłam pewne 
predyspozycje po naj-
bliższych. Moja mama 
grała na siedmiostruno-
wej gitarze i dopóki cho-
roba jej na to pozwalała, 
także śpiewała. Jej brat 
przed laty grał na akordeonie, a teraz je-
go troje dzieci gra na skrzypcach, piani-
nie i akordeonie. Brat i siostra są orga-
nistami, prowadzą chóry, a brat wujecz-
ny założył orkiestrę dętą. Taka atmosfe-
ra w rodzinie sprzyjała umuzykalnieniu. 
Kiedy miałam 10 lat, mama zabrała mnie 
na „Aidę” G. Verdiego, do opery. Dorośli 
byli pewni, że usnę a tymczasem ja słu-
chałam zafascynowana od pierwszego do 
ostatniego aktu. Tak więc śpiew zawsze 
był obecny w moim życiu. A co najważ-
niejsze, ja zawsze lubiłam śpiewać, to by-
ło coś bardzo naturalnego.

• Do tego stopnia, że w liceum trafiła 
Pani do klasy muzycznej?

– Bardzo dużo zawdzięczam tej szko-
le i naszej nauczycielce muzyki Jadwidze 
Paciak. Jestem nałęczowianką i tu cho-
dziłam do LO im. Stefana Żeromskiego. 
Kiedy tam trafiłam, do wyboru były kla-
sy o profilu plastycznym lub muzycznym. 

Wiadomo, którą z nich 
wybrałam. To były wspa-
niałe lata. Nie tylko zdo-
bywaliśmy wiedzę z teo-
rii muzyki, ale słuchali-
śmy koncertów, nagrań. 
Systematycznie były or-
ganizowane wyjazdy do 
opery i operetki w całej 
Polsce, oczywiście dzia-
łał też chór, w którym 
śpiewałam, chociaż co 
tu kryć, strasznie nie lu-
biłam chodzić na próby, 
bo odbywały się na siód-

mej, ostatniej lekcji, kiedy czułam się 
zmęczona i głodna, poza tym repertuar 
był typu „soc-miusic”. O nauce w śred-
niej szkole muzycznej wówczas w ogó-
le nie myślałam. 

• A były jakieś występy solo?
– Tak, prawie na każdej szkolnej aka-

demii. I zawsze zmagałam się ze strasz-
ną tremą! Raz też da-
łam się namówić ko-
legom z liceum, któ-
rzy założyli w naszej 
szkole zespół rocko-
wy i zaśpiewałam so-
lo „Pieśń Maszy”, 
wiadomo piosenka ra-
dziecka, ale do Zielo-
nej Góry nie pojecha-
łam. Muzyka zawsze 
miała miejsce w mo-
im życiu, ale nie stała 
się celem.

• Takim celem stała się medycyna? To 
był wybór od początku?

– Kiedy teraz o tym myślę, to rzeczy-
wiście tak było. Owszem, jak każdy przed 
maturą zastanawiałam się nad wyborem 
studiów, ale u mnie to było raczej pyta-
nie: jeśli nie medycyna, to co? I… nie było 
innych odpowiedzi, że może politechni-
ka, że prawo, czy architektura. Inna spra-
wa, że miałam dużo szczęścia, bo dosta-
łam się za pierwszym razem, z bardzo 
dobrym wynikiem i to nie mając punk-
tów za pochodzenie. Moje marzenie się 
spełniło, nauka mnie pochłonęła totalnie 
i przez pierwszy rok studiów niczym in-
nym się nie zajmowałam. Chyba też nie-
wiele śpiewałam.

• Ale już po zaliczeniu kolejnej zimo-
wej sesji…

– …postanowiłam się zakochać – ale 
nie w medyku! (udało się, mój ówczesny 
chłopak jest dziś moim mężem) i wróci-
łam do śpiewu. Poszłam na przesłucha-
nie do chóru Akademii Medycznej, któ-
re prowadziła dyrygentka Ewa Czyżew-
ska (notabene po latach spotkałyśmy się 
w chórze lekarzy „Continuum”) i zosta-
łam przyjęta do sopranów. Bardzo mi 
się w chórze spodobało, była wspaniała  

i rozstałam się z chórem. Może zbyt po-
chopnie zostawiłam śpiew, ale widać tak 
miało być. Zajęłam się życiem rodzin-
nym, stażem i dalszą nauką. Zrobiłam 
specjalizację z interny I i II stopnia, a po-
nieważ pracowałam w Nałęczowie, czy-
li w uzdrowisku, to także z balneologii. 
W tym czasie do diagnostyki weszła no-
wa metoda – echokardiografia i to właśnie 
ta dziedzina stała się moim konikiem, co 
połączyłam ze zdobywaniem specjalno-
ści z kardiologii. U prof. Andrzeja Wy-
sokińskiego obroniłam doktorat z echo-
kardiografii. Ta metoda to była rewolu-
cja w diagnostyce serca. Byłam nią zafa-
scynowana.

• I śpiew został odstawiony do kąta?
– Został! Pochłonęłam mnie praca, 

obowiązki kierownicze, wychowywanie 
dwóch synów i opieka nad chorymi rodzi-
cami… aż pewnego dnia natknęłam się na 
informację, że w naszym nałęczowskim 
kościele będą prowadzone warsztaty chó-
ralne, zajęcia z emisji głosu itd. Nie mo-
głam na nie nie pójść! Chłopcy usamo-
dzielnieni, praca stabilna, mąż mnie po-
parł. I tak przyłączyłam się do tej grupy 
– chór „Ars Cantica” przy parafii św. Ja-
na Chrzciciela w Nałęczowie. 

• A chór „Continuum”?
– To się stało równocześnie – skoro 

mogę w Nałęczowie, to i w chórze dla 
lekarzy. I bez obijania się – skoro pod-
jęłam decyzję, to jestem konsekwentna. 
Nie unikam prób ani występów. Śpiewak 
musi być w formie, stale ćwiczyć, w prze-
ciwnym wypadku skala jego głosu mo-
że ulec zawężeniu, zaś jego siła, zmniej-
szeniu. Obudził się mój dawny zapał, któ-
ry sprawił, że znowu zaczęłam śpiewać, 
chodzić na próby, dbać o swój głos, który, 
o dziwo, zaczął brzmieć coraz lepiej. Po-
zbyłam się też tremy, nawet gdy śpiewam 
solo i wciąż mam ochotę śpiewać.

• W wannie?
– Też! I przy prasowaniu! Zawsze w do-

borowym towarzystwie z Anną Netrebko, 
Aleksandrą Kurzak i Cecilią Bartoli.

Lekarz z pasją

Śpiewam od dziecka
z Barbarą Olszewską,  

kardiologiem, pasjonatką śpiewu chóralnego,  
rozmawia Anna Augustowska

z Rafałem Stankiem,  
koordynatorem ds. kampanii informacyjnej e-ZLA  

ZUS Oddział w Lublinie,  
rozmawia Jerzy Jakubowicz 

umówić się pod nume-
rem tel. 81 535 75 34. 
O szczegółach infor-
mujemy na naszej stro-
nie internetowej (www.zus.pl). 

• Czy ZUS też będzie szkolił lekarzy 
w systemie e-recepta, e-dokumentacja 
medyczna?

– System e-recepta oraz elektronicz-
na dokumentacja medyczna to elementy 
związane ściśle z projektem globalnej in-
formatyzacji ochrony zdrowia. Są wdra-
żane i realizowane pod nadzorem Mi-
nisterstwa Zdrowia. ZUS jako instytu-
cja podległa Ministerstwu Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej realizuje zada-
nia z obszaru zabezpieczenia społeczne-
go. Nie mamy więc uprawnień do szko-
lenia lekarzy z zakresu wystawiania re-
cept, ani też sporządzania dokumentacji 
medycznej. Nie mam też informacji, któ-
ra instytucja zostanie wyznaczona do zre-
alizowania takich szkoleń. 

• Czy certyfikat w systemie e-ZLA 
umożliwia działanie w ww. systemach?

– Przyjęta 1 marca 2018 r. ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z wprowadzeniem e-recepty, zmie-
niła przepisy ustaw: o systemie ubez-
pieczeń społecznych, prawo farmaceu-
tyczne, o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia. Tym samym została stwo-
rzona możliwość podpisywania e-recept 
oraz dokumentacji medycznej w formie 
elektronicznej za pomocą podpisu elek-
tronicznego zwanego certyfikatem ZUS. 
Taki rodzaj podpisu elektronicznego do-
stępny jest dla każdego lekarza upraw-
nionego do wystawiania zwolnień le-
karskich, który założy sobie konto na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 
Certyfikat jest darmowy. Wydawany jest 
na okres 5 lat z możliwością odnowie-
nia na kolejne okresy. Lekarz, który po-
siada konto na PUE ZUS, może za po-
średnictwem tego medium zawniosko-
wać o wydanie certyfikatu. Generowa-
nie takiego podpisu jest automatyczne, 
a lekarz otrzymuje informację o możli-
wości jego pobrania, najczęściej w cią-
gu minuty od momentu złożenia wnio-
sku. Następnie należy pobrać plik z cer-
tyfikatem z PUE na własny komputer lub 
bezpośrednio na pendrive. 

System e-ZLA 

• Naczelna Rada Lekarska uważa, 
że pośpieszne wprowadzanie systemu e-
ZLA może wyeliminować część starszych 
wiekiem lekarzy z pracy w zawodzie.

– Z naszych obserwacji tak nie wy-
nika. Problemu należy upatrywać raczej 
w sprawności obsługi przez lekarzy urzą-
dzeń elektronicznych oraz Internetu. Ste-
reotypowo wiąże się to z wiekiem (moim 
zdaniem niesłusznie!). W tym przypadku 
najbardziej liczą się chęci lekarza do opa-
nowania nowego systemu. Po przeprowa-
dzeniu cyklu ponad 200 szkoleń stwier-
dzam, że wystawiania zwolnień w for-
mie elektronicznej łatwo uczą się zarów-
no starsi, jak i młodsi lekarze. Najstarszy, 
który uczestniczył w tych szkoleniach, 
urodził się w roku 1933. 

• Ilu lekarzy w regionie zostało już 
przeszkolonych w systemie e-ZLA?

– Z danych na koniec lipca 2018 r. wy-
nika, że na terenie funkcjonowania Od-
działu ZUS w Lublinie pracowało 6925 
lekarzy uprawnionych do wystawiania 
zwolnień lekarskich. Przeszkolenie odby-
ło 4700 lekarzy (68 proc.), ale nie wszy-
scy posiadający uprawnienia do wysta-
wiania zwolnień aktywnie praktykują, 
a nawet jeżeli tak się dzieje, to w wie-
lu przypadkach nie wystawiają zwolnień 
regularnie. Systematycznie korzysta z te-
go prawa około 4500 lekarzy, z których 
około 800 (17 proc.) nie zostało jeszcze 
przeszkolonych przez ZUS. 

• Lekarze są szkoleni przez różne 
podmioty i czy wszystkie oferty są bez-
płatne.

– Szkolenia z zakresu elektronicznych 
zwolnień lekarskich nie są reglamentowa-
ne. Spotkałem się już z kilkoma ofertami 
szkoleń organizowanych przez podmio-
ty komercyjne, oczywiście są one płatne. 
Nie znam programu takich szkoleń i nie 
mogę zagwarantować ich skuteczności 
ani prawdziwości podawanych tam in-
formacji. Szkolenia ZUS są zawsze bez-
płatne. Organizujemy je zarówno w sie-
dzibach poszczególnych terenowych jed-
nostek organizacyjnych ZUS, jak również 
bezpośrednio w placówkach medycz-
nych; w grupach, a także indywidualne. 
Te ostatnie po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. W samym Lubli-
nie na konsultację indywidualną można 

Rok temu, 17 listopada 2017 r., w Klu-
bie Lekarza odbyło się spotkanie 
z cyklu „Muzyczne piątki u lekarzy”. 
Gwiazdą wieczoru był chór Lubelskiej 
Izby Lekarskiej „Continuum”, który za-
prosił wszystkich do wspólnego śpie-
wania piosenek biesiadnych. Były dla 
wszystkich zeszyty z nutami i teksta-
mi piosenek, był akompaniament na 
keyboardzie i akordeonie, były ciepłe 
i zimne przekąski, jak to na biesiadzie. 
Było oczywiście wspólne śpiewanie, 
a nawet tańce. Ale przede wszystkim 
dobry humor.

Kameralny chór „Continuum” pod batutą tadeusza tuszowskiego, afiliowany 
przez Lubelską Izbę Lekarską, działający pod auspicjami Komisji Kultury ORL w Lu-
blinie, zaprasza wszystkich lekarzy do współpracy.

Spotkania chóru odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 w sali kon-
ferencyjnej LIL, Lublin, ul. Chmielna 4. Podczas każdego spotkania prowadzone 
są przez profesjonalistów zajęcia z emisji głosu.

Chór wykonuje utwory religijne i świeckie kompozytorów polskich i zagranicz-
nych, współczesnych i dawnych. Ma na swoim koncie dwie płyty: „Musica sacra” 
i „Gdy się Chrystus rodzi”.

W ramach „Muzycznych piątków u lekarzy” – zapraszamy na koncert muzyki  
biesiadnej w wykonaniu chóru „Continuum” – 19 października 2018 roku,  
o godz. 18.00,  w Klubie „U Lekarzy”.

koleżeńska atmosfera. Pokochałam śpiew 
chóralny. Pamiętam jeden z moich wystę-
pów z chórem AM. Śpiewaliśmy z okazji 
przemianowania WSI na Politechnikę Lu-
belską. Na tak ważne wydarzenie przyje-
chał sam Piotr Jaroszewicz – PRL-owski 
prezes Rady Ministrów – szycha. Zaśpie-
waliśmy „Bogurodzicę” i zakończyliśmy 
zakazanym wtedy słowem „Amen”. Była 
afera, jakbyśmy nie wiem co zrobili. 

• Chór nie przeszkadzał w medycy-
nie?

– Umiem godzić różne obowiązki i tak 
było do V roku. Wtedy wyszłam za mąż 
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Nie od dziś wiado-
mo, że spora grupa le-
karzy swój zawód wy-
konuje między innymi 
w formie jednoosobo-
wych działalności. Ma 
to tę znaczącą przewagę 
nad umowami zlecenia, 
czy umowami o pra-
cę, że wydatki, które 
i tak są ponoszone, mo-
gą być kosztem działal-

ności, a tym samym obniżać dochód do 
opodatkowania i, rzecz jasna, sam poda-
tek. Takim kosztem jest samochód i zwią-
zane z nim wydatki na eksploatację. Sa-
mochód można obecnie wykorzystywać 
w firmie na co najmniej trzy sposoby:

Samochód jako środek 
trwały w firmie

Może on zostać do firmy zakupiony za 
gotówkę, w kredycie, lub przeniesiony 
z majątku prywatnego. Zaletą takiego roz-
wiązania jest niewątpliwie fakt, że auto 
jest od początku naszą własnością i w sy-
tuacjach kryzysowych, takich jak stłucz-
ka czy kradzież, mamy pełną swobodę 
decydowania o postępowaniu z uszko-
dzonym lub straconym autem, czego nie 
można powiedzieć o samochodzie będą-
cym w leasingu, o czym mniej lub bar-
dziej boleśnie przekonują się posiadacze 
takich pojazdów. 

Inną zaletą, zwłaszcza w przypadku 
samochodów, które kupiliśmy kilka lat 
przed zarejestrowaniem naszej działalno-
ści, jest to, że jego wartość, którą przyj-
miemy do amortyzacji (czyli sukcesyw-
nego przenoszenia jego wartości w kosz-
ty) jest cena po jakiej kupiliśmy auto, na-
wet jeśli obecnie jest ono na rynku war-
te mniej. 

Kolejnym plusem posiadania samo-
chodu w działalności jest możliwość za-
liczania w koszty wydatków związanych 
z jego eksploatacją w pełnej poniesionej 
wysokości, bez limitów, tak jak to ma 
miejsce w przypadku samochodu wyko-
rzystywanego w firmie ale nie wniesio-
nego do jej majątku (o tym w dalszej czę-
ści artykułu).

Posiadanie własnego samochodu 
w działalności ma też swoje wady. Za-
sadnicza i największa wada to taka, że 
w przypadku zakupu do firmy samochodu 
o wartości przekraczającej równowartość 
20 tys. euro, ta część powyżej limitu nie 
będzie kosztem podatkowym. W skrócie 
mówiąc, nieważne, ile będzie kosztowa-
ło auto, 90, 100 czy 200 tys. zł, do kosz-
tów zaliczymy tylko 20 tys. euro, czy-
li obecnie około 84 tys. zł. Ten sam li-
mit dotyczy też ubezpieczenia autocasco,  

a właściwie wartości samochodu przyję-
tej do tegoż ubezpieczenia.

Drugą wadą, ujawniającą się w przy-
padku samochodów nowych jest okres 
amortyzacji, czyli czas potrzebny do prze-
niesienia pełnej wartości samochodu do 
kosztów podatkowych. Stawka amorty-
zacyjna dla takich pojazdów to 20 proc. 
rocznie, czyli w danym roku podatko-
wym do kosztów działalności zaliczymy 
nie więcej niż 1/5 wartości auta. Jeszcze 
innymi słowy mówiąc – potrzebujemy aż 
5 lat na to, aby całą wartość samochodu 
przenieść do kosztów naszej działalności. 
Jeśli do tego uwzględnimy limit 20 tys. 
euro, łatwo policzyć, że maksymalny mie-
sięczny koszt (a tym samym i korzyść), 
jaki możemy mieć to 1.400 zł, co w po-
datku przełoży nam się na około 250 zł 
miesięcznej oszczędności.

Własny samochód 
wykorzystywany 

w działalności
Ta forma wykorzystywania auta i moż-

liwości kosztotwórczych, jakie daje w fir-
mie, jest zdecydowanie najrzadziej wyko-
rzystywana, bo też jej potencjał jest naj-
mniejszy. Jeśli w momencie zakładania 
działalności mamy już własne auto i nie 
zdecydujemy się na to, by je wprowadzić 
do środków trwałych, jedyną korzyścią, 
jaką odniesiemy będzie możliwość wpi-
sywania w koszty wydatków eksploata-
cyjnych takich jak paliwo, opony, ubez-
pieczenie, remonty, naprawy czy przeglą-
dy. Niestety, nie skorzystamy z możliwo-
ści obciążenia kosztów wartością samego 
auta, co w przypadku nowszych pojazdów 
może być dość sporą stratą. Ponadto, wy-
datki o których wspomniałam wcześniej, 
nie mogą być zaliczane do kosztów bez-
pośrednio. Konieczne jest prowadzenie 
tzw. ewidencji przebiegu pojazdu, czy-
li zapisywanie kiedy, skąd i dokąd poje-
chaliśmy i ile to było kilometrów. Te kilo-
metry są bardzo ważne, bo podsumowane 
na koniec każdego miesiąca i pomnożo-
ne przez stawkę 0,8358 zł/km wyznaczą 
nam limit kwotowy, do którego rzeczy-
wiście poniesione wydatki na samochód 
mogą być kosztem działalności.

Jest to, jak widać, forma wymagająca 
zaangażowania i jednocześnie dająca naj-
mniej korzyści.

Samochód w leasingu

Obecnie daje najwięcej korzyści podat-
kowych. Pozwala na elastyczne kształto-
wanie swoich dochodów do opodatkowa-
nia poprzez dobór wysokości opłaty wstęp-
nej i czasu trwania leasingu, a przez to i rat 
leasingowych. Wadą jest niewątpliwie  

to, że samochód w czasie trwania leasin-
gu jest własnością firmy leasingowej. Fir-
my te często narzucają dodatkowe warun-
ki umów, a co za tym idzie również do-
datkowe opłaty, niemniej korzyści jest tak 
wiele, że niejednokrotnie równoważą one 
wady i stanowią najlepszą opcję posiada-
nia samochodu w firmie.

Jedną z istotnych zalet leasingu jest to, 
że najkrótszy możliwy okres jego trwania 
to 2 lata. Oznacza to, że w zaledwie tak 
krótkim okresie można ująć w kosztach 
całą wartość auta. Wprawdzie z mojego 
doświadczenia wynika, że lekarze rzad-
ko się na taką opcję decydują, ale ważne, 
że istnieje taka możliwość. Może to być 
w określonych sytuacjach bardzo istotne, 
a wręcz ratujące pieniądze.

Drugą ważną zaletą leasingu jest fakt, 
że nie obowiązuje tu limit 20 tys. eu-
ro, co oznacza, że raty leasingowe mogą 
być kosztem podatkowym w pełnej wy-
sokości, bez względu na wartość począt-
kową pojazdu. 

Biorąc powyższe pod uwagę trudno się 
dziwić, że leasing jest popularny wśród 
przedsiębiorców, nie tylko lekarzy.

50 proc. kosztów  
mniej od 2019 r.

Na koniec, niestety, zła wiadomość. 
Niedawno Ministerstwo Finansów ujaw-
niło swoje plany dotyczące samochodów 
w firmie. Wg słów p. Bożeny Czerwiń-
skiej zmiany mają zmierzać ku uprosz-
czeniu zasad, ale, niestety, zmierzają ku 
znaczącemu ograniczeniu korzyści po-
datkowych, wynikających z posiadania 
samochodów osobowych w firmie. Cho-
dzi tu zwłaszcza o leasing, choć nie tyl-
ko. Pierwszą zmianą ma być podwyż-
szenie limitu dla samochodów amorty-
zowanych z obecnych 20 tys. euro do 
150 tys. zł, oraz wprowadzenie takiego sa-
mego limitu dla rat leasingowych. Drugą 
zmianą, jeszcze chyba gorszą od poprzed-
niej, ma być ograniczenie do 50 proc.  
zaliczania do kosztów uzyskania przy-
chodów wydatków związanych zarówno 
z nabyciem, jak i eksploatacją (!) samo-
chodów osobowych w firmie. Dla wie-
lu lekarzy może to oznaczać znaczący 
wzrost podatków.

Zapowiedź ministerstwa ma stać się 
faktem już na początku 2019 r. 

Monika Zalewa
biegły rewident 

księgowa dla lekarzy 
ekspert w dziedzinie  

rachunkowości i finansów

Samochód w działalności lekarza

W Lublinie na terenie kampusu bio-
technologii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego działa nowoczesne cen-
trum badawczo-rozwojowe, w którym 
badacze z firmy SDS Optic pracują nad 
rozwiązaniami z zakresu diagnostyki 
nowotworowej. Efektem ma być opra-
cowanie ultranowoczesnej diagnostyki 
nowotworów piersi przy użyciu specjal-
nej mikrosondy.

– Właśnie rozpoczynamy proces ba-
dań klinicznych, które będą prowadzone 
w 5 ośrodkach w Polsce, w tym w Lubli-
nie, w kierowanej przez prof. Wojciecha 
Polkowskiego Klinice Chirurgii Onko-
logicznej Szpitala Klinicznego nr 1 przy 
ul. Staszica. Badania kliniczne na pacjen-
tach rozpoczną się w 2019 r., a w 2020 r. 
będziemy pracować nad dopuszczeniem 
naszego urządzenia do obrotu na rynku 
medycznym. Liczymy, że nasza mikro-
sonda będzie dostępna dla lekarzy onko-
logów, dla diagnostów, a przede wszyst-
kich dla pacjentów już w 2021 roku – 
tłumaczy Marcin Staniszewski, pre-
zes zarządu SDS Optic i pomysłodaw-
ca mikrosondy, absolwent The Univer-
sity of Akron i współpracownik NASA 
Laboratory.

– Nasza technologia to przełom, two-
rzymy narzędzie do bezpośredniego po-
miaru markera HER2. To mikrosonda, 
której użycie zaoszczędzi pacjentce bó-
lu oraz stresu, jakie wiążą się z biopsją 
i oczekiwaniem na wynik – mówi Mar-
cin Staniszewski.

– Zgodnie z analizami WHO, szybka 
i skuteczna diagnostyka nowotworowa 
może prowadzić do zmniejszenia umie-
ralności nawet o 30 proc. Problem doty-
czy setek tysięcy kobiet na całym świe-
cie, które dzięki naszej technologii otrzy-
mają wiarygodną i szybką diagnozę oraz 
większe szanse na wyleczenie – dodaje dr 
hab. Magdalena Staniszewska, dyrektor 
naukowy SDS Optic i pomysłodawca mi-
krosondy, przez wiele lat związana z Ha-
rvard Medical School w Bostonie.

Otwarte pod koniec kwietnia centrum 
badawczo-rozwojowe w Lublinie, znaj-
dujące się na terenie kampusu biotech-
nologii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, pozwoli na zintensyfikowa-
nie prac nad unikatową w skali global-
nej technologią diagnostyki in vivo, bez-
pośrednio w organizmie pacjentki. La-
boratorium jest podzielone na 3 obsza-
ry, a w każdym z nich będzie pracować  

Nikon oraz szereg urządzeń i akcesoriów 
podstawowego wyposażenia nowocze-
snego laboratorium, w tym profesjonal-
ny system do przechowywania komórek 
i tkanek w niskich temperaturach, inkuba-
tory, autoklaw, dygestoria, wirówki i wy-
trząsarki – wyjaśnia Mateusz Sagan, dy-
rektor ds. rozwoju SDS Optic. 

Naukowcy mają nadzieję, że dzięki 
wysokiej czułości detekcji, nie będzie ko-
nieczności pomiaru markerów wewnątrz 
samej tkanki guza, ale w jej okolicy.

Ma to zapewnić użycie cienkiej mi-
krosondy laserowej, która ma wykony-
wać dokładne, bardzo szybkie i mniej bo-
lesne badanie pomiaru markerów nowo-
tworowych. Aktualnie działalność SDS 
Optic skupia się na nowotworach pier-
si, ze szczególnym naciskiem na pomiar 
markera HER2. Takie rozpoznanie cho-
roby pozwoli lekarzom na znacznie szyb-
sze rozpoczęcie odpowiedniej dla pacjent-
ki terapii, co z kolei przełoży się na sku-
teczność procesu leczenia. 

Opracowanie innowacyjnej technolo-
gii wytwarzania mikrosond laserowych 
jest możliwe dzięki znaczącemu wspar-
ciu SDS Optic ze środków publicznych. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do-

finansowało projekt w ra-
mach programów STRA-
TEGMED oraz PatentPlus. 
W rozwój SDS Optic kwotę 
3 mln zł zainwestowało tak-
że INNOventure – fundusz 
Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego i inwestorów 
prywatnych powstały w ra-
mach inicjatywy NCBiR – 
BRIdge Alfa. Komisja Euro-
pejska w ramach programu 
Horyzont2020 finansuje ba-
dania kliniczne i proces ko-
mercjalizacji, przyznając re-
kordową w historii w Polsce 
dotację w wysokości prawie 
4 mln euro.

Warto podkreślić, że firma SDS Optic 
jest również członkiem Klastra Lubel-
ska Medycyna i aktywnie wspiera rozwój 
społeczności biotechnologiczno-medycz-
nej w Lublinie.

Firma współpracuje ze środowiskami 
naukowymi, realizuje już wspólne pro-
jekty m.in. z lubelskimi uczelniami: Uni-
wersytetem Medycznym i Uniwersytetem 
Przyrodniczym, a także Uniwersytetem 
Medycznym we Wrocławiu. W ostatnim 
okresie firma podjęła również współpracę 
w ramach realizowanego projektu Hori-
zon2020 z Politechniką Warszawską oraz 
EIT+ we Wrocławiu. aa

Lublin. Innowacyjne centrum badawczo-rozwojowe

Po nowoczesną diagnostykę nowotworową

Nowotwór piersi jest najczęstszym ro-
dzajem nowotworu, występującego u ko-
biet na całym świecie. Każdego roku no-
tuje się ok. 1,7 miliona nowych przypad-
ków raka piersi i ok. pół miliona zgonów. 
Skuteczna i szybka metoda wykrywania 
choroby mogłaby uratować życie wielu 
pacjentek. Właśnie nad takim rozwiąza-
niem pracuje interdyscyplinarny zespół 
SDS Optic z Lublina. Firma opracowuje 
i tworzy innowacyjne rozwiązania z po-
granicza biochemii, inżynierii i techno-
logii światłowodowych, które mogą być 
stosowane w diagnostyce i leczeniu no-
wotworów. 

wykwalifikowany zespół biologów, che-
mików, inżynierów biomedycznych oraz 
fizyków. Firma jest w trakcie rozbudowy-
wania własnego interdyscyplinarnego ze-
społu a naukowcy, którzy dołączają do ze-
społu, powracają często z zagranicy, m.in. 
z Wielkiej Brytanii i Włoch.

– Dzięki pozyskanemu wsparciu od na-
szego inwestora udało się zakupić profe-
sjonalny i nowoczesny sprzęt laboratoryj-
ny, w skład którego wchodzi m.in. chro-
matograf i system ChemiDoc do obrazo-
wania i analizy żeli firmy Bio-Rad, za-
awansowany spektrofotometr, flagowy 
model mikroskopu fluorescencyjnego  
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Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 5 czerwca 2018 r. przewodniczył 
prezes Leszek Buk.

Informacje o działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – obok 
działalności statutowej, prowadzonej 
w systemie ciągłym, zorganizowano 
w dniach 2-3 czerwca 2018 r. wycieczkę 
seniorów do Tykocina, Kiernus i Białe-
gostoku, w której wzięło udział 31 leka-
rzy. Na szkolenie z zakresu RODO zgło-
siło się 75 osób.

Delegatura Chełm – w szkoleniu 
„Nadchodzi RODO” wzięło udział 86 
osób. W dniu 8.06.2018 r. rozpoczę-
to remont generalny pomieszczeń dele-
gatury.

Delegatura Zamość – w dniu 8.06. 
2018 r. odbył się Roztoczański Rajd Ro-
werowy, w którym uczestniczyło 44 le-
karzy.

Informacje z działalności komisji pro-
blemowych ORL składali ich przewod-
niczący.

Komisja Socjalno-Bytowa – zgodnie 
z regulaminem przyznano zapomogi po-
trzebującym lekarzom.

Komisja Kultury – w Klubie Leka-
rza została otwarta wystawa malarstwa 
Roksany Hałasy – „Świat idzie inną dro-
gą”. Autorka obrazów, Roksana Hałasa, 
jest lekarzem dentystą, absolwentką UM 

w Lublinie. Obecnie mieszka i pracuje 
w Rzeszowie. Chór Continuum wystą-
pił z koncertem „Varia na głosy” w pięk-
nej scenerii Galerii Malarstwa na Zamku 
Lubelskim. Ogłoszone zostały konkur-
sy, które będą realizowane w IV kwarta-
le 2018 r., szczegóły zostały podane na 
stronie internetowej.

Komisja Rekreacji i Sportu – w dniu 
4 czerwca 2018 r. zorganizowany zo-
stał Lekarski Piknik Rodzinny w ośrod-
ku Malibu w Krężnicy Jarej. Jak i w ro-
ku poprzednim piknik cieszył się olbrzy-
mim powodzeniem. W dniach 30.06-
1.07.2018 r. obyły się w Toruniu VII Mi-
strzostwa Lekarzy w Lekkiej Atletyce. 
W dniach 1-2 czerwca 2018 r. odbyły się 
jubileuszowe XV Mistrzostwa Lekarzy 
w Kolarstwie Szosowym w Bychawie, 
w których udział wzięła rekordowa licz-
ba uczestników – 120 osób.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego 
– komisja jest w trakcie opracowywania 
regulaminu. Szczegółowy program dzia-
łalności zostanie podany na wrześniowym 
posiedzeniu ORL.

Komisja ds. Kształcenia Medyczne-
go – przygotowano w Lublinie i w delega-
turach kursy z zakresu RODO. Szczegóło-
we informacje o kursach będą umieszcza-
ne na stronie internetowej komisji.

Komisja ds. Konkursów delegowała 
przedstawicieli samorządu lekarskiego do 

Z obrad ORL – czerwiec 2018

komisji konkursowych: na zastępcę dy-
rektora ds. lecznictwa SPZOZ w Hrubie-
szowie, ordynatora Oddziału Otolaryngo-
logicznego w WSzSpec. w Białej Podla-
skiej oraz do 9 komisji konkursowych na 
pielęgniarki oddziałowe.

Komisja ds. Wykonywania Zawo-
du – skreślono 49 osób (34 lekarzy i 15 
lekarzy dentystów) z listy członków LIL 
z powodu śmierci. Przygotowano 14 za-
świadczeń związanych z procedurą uzna-
wania kwalifikacji zawodowych w kra-
jach UE.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o zatwierdzeniu przedstawio-
nych regulaminów komisji problemo-
wych.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwały o wyborze:

Oferty firmy Lex Secure 24 H dotyczą-
cej opieki prawnej 24 h dla lekarzy.

O wyborze oferty złożonej przez 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Kli-
ma Bud na dostawę i montaż klimatyza-
cji na I piętrze budynku siedziby Lubel-
skiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul 
Chmielnej 4.

Przyjęła ofertę w wariancie I złożoną 
przez firmę Wolters Kluwer w zakresie 
dostępu dla lekarzy, członków LIL, do ba-
zy serwisu „Lex Ochrona Zdrowia”.

(jj)

zaprasza na kursy

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

Wojewódzki Klub Techniki  
i Racjonalizacji w Lublinie

Ochrona radiologiczna pacjenta 
LSt
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Nowe obwieszczenie refundacyjne, 
obowiązujące od 1 lipca 2018 r., przy-
nosi wiadomości o dodaniu dwóch do-
tychczas nierefundowanych substancji 
czynnych – nintedanib w leczeniu raka 
płuca oraz sofosbuvirum + velpatasvi-
rum w terapii WZW C.

I. Zmiany na liście aptecznej
1. VaxigripTetra – czterowalentna szcze-

pionka przeciw grypie we wskazaniu: 
czynne uodpornienie osób powyżej 
65 r. życia, w zapobieganiu grypy 
wywołanej przez dwa podtypy wi-
rusa grypy A oraz dwa typy wirusa 
grypy B, które zawarte są w szcze-
pionce. Szczepionka będzie dostęp-
na z odpłatnością 50 proc. dla pacjen-
tów w wieku powyżej 65 r. życia.

2. Xeplion (palmitynian paliperido-
nu) w postaci zawiesiny do wstrzy-
kiwań o przedłużonym uwalnianiu 
we wskazaniu: leczenie schizofrenii 
u dorosłych pacjentów, u których uzy-
skano odpowiednią stabilizację pod-
czas leczenia rysperydonem lub pa-
liperydonem, w przypadku nawrotu  

objawów psychotycznych w wyniku 
udokumentowanego, uporczywego 
braku współpracy chorego. Lek jest 
stosowany raz na miesiąc.

II. Zmiany w programach lekowych
1. Epclusa (sofosbuvirum + velpatasvi-

rum) w ramach programu lekowego 
„Leczenie przewlekłego wirusowe-
go zapalenia wątroby typu C terapią 
bezinterferonową”, co stanowi kolej-
ną opcję terapeutyczną w tym wskaza-
niu. 

2. HyQvia (Immunoglobulinum huma-
num normale) w ramach programu le-
kowego „Leczenie pierwotnych nie-
doborów odporności u dzieci, z za-
stosowaniem immunoglobuliny ludz-
kiej normalnej podawanej z rekombi-
nowaną hialuronidazą ludzką.

3. Vargatef (nintedanib) w ramach pro-
gramu lekowego  „Leczenie niedrob-
nokomórkowego raka płuca z zasto-
sowaniem afatynibu i nintedanibu ” 
w 2 linii leczenia dla chorych z roz-
poznaniem histologicznym lub cy-
tologicznym raka gruczołowego lub  

niedrobnokomórkowego raka płuca 
z przewagą gruczolakoraka.

4. Herceptyna (trastuzumab) w ramach 
programu lekowego „Leczenie raka 
piersi”. Wprowadzono zmiany w opi-
sie istniejącego programu lekowego, 
które zrównują podskórną i dożylną 
postać trastuzumabu. 

5. Kanjinti (trastuzumab), który został 
objęty refundacją w ramach progra-
mu lekowego „Leczenie raka pier-
si ” i jest pierwszym odpowiedni-
kiem substancji czynnej  trastuzu-
mab w postaci dożylnej.

6. Tysabir (natalizumab) w ramach pro-
gramu lekowego „Leczenie stward-
nienia rozsianego po niepowodzeniu 
terapii lekami pierwszego rzutu lub 
szybko rozwijającej  się ciężkiej po-
staci  stwardnienia  rozsianego”. No-
wy opis istniejącego programu leko-
wego umożliwia stosowanie leku bez 
ograniczeń czasowych oraz poszerza 
populację pacjentów kwalifikujących 
się do leczenia o grupę chorych z do-
datnim mianem przeciwciał przeciw 
JCV. (jj)

Parlamentarny Zespół  
ds. Szczepień 
Ochronnych

Zespół ten jest w rzeczy-
wistości polityczną strukturą 
antyszczepionkową. Domaga 
się on zniesienia obowiązko-
wych szczepień ochronnych 
dla dzieci i dorosłych. Do dzia-
łalności tego zespołu nie chce 
się przyznać żadna partia poli-
tyczna, ale są w jego składzie 

posłowie. Skład tego zespołu jest poraża-
jący, a uczestniczą w nim tak „wybitni spe-
cjaliści medyczni” jak Piotr Liroy Marzec, 
poseł do niedawna z Kukiz ‘15, muzyk ze 
średnim wykształceniem, Paweł Skutecki 
– poseł Kukiz ‘15, mgr filologii polskiej, 
brał udział w marszu antyszczepionkow-
ców, Wojciech Bakun – technik informa-
tyk ze średnim wykształceniem, Stefan Ro-
mecki, Jarosław Porwich – posiada licen-
cjat z administracji i studia podyplomowe 
– zarządzanie BHP oraz Robert Winnicki – 
wykształcenie średnie ogólne, poseł, szef 
Młodzieży Wszechpolskiej. Na szczęście 
w tym zespole nie ma ani jednego lekarza 
i pielęgniarki – bo to byłaby kompromi-
tacja dla obu naszych zawodów. Zastana-
wiając się nad tymi „specjalistami” moż-
na się tylko zwrócić do Stwórcy – Panie 
miej w opiece nasze wnuki, dzieci i nas 
dorosłych, bo oni nie wiedzą co czynią. 
Jeżeli i w innych dziedzinach naszego ży-
cia społecznego mamy też takich „wybit-
nych specjalistów” to można wznieść ko-
lejną modlitwę do Stwórcy – Panie chroń 
naszą Ojczyznę przed głupcami.

Stąd mój apel do koleżanek i kolegów 
lekarzy i pań pielęgniarek do rozpoczę-
cia pracy od podstaw tak jak kiedyś na-
mawiali pozytywiści. Codziennej pracy 
uświadamiającej naszych pacjentów i ich 
rodziny. Przecież jak wybuchną epidemie 
to zaatakują one przede wszystkim pra-
cowników ochrony zdrowia i nie będzie 
komu ratować społeczeństwa przed zara-
zą i głupcami.

W reakcji na działania ww. zespołu 
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała 
do ministra zdrowia o utrzymanie obo-
wiązku szczepień ochronnych i uważa, 
że potrzebne jest zwiększenie działań 
państwa w zakresie edukowania i infor-
mowania obywateli o korzyściach płyną-
cych ze szczepień profilaktycznych oraz 
zagrożeń, jakie niesie ich zaprzestanie. 
Prof. Andrzej Matyja, prezes NRL, napi-
sał w tym liście – „Apeluję o pilne i zde-
cydowane działania, które przeciwsta-
wią rzetelną wiedzę na temat korzyści ze 
szczepień ochronnych szerzącym się nie-
prawdziwym i wysoce szkodliwym teo-
riom przeciwników szczepień”. 

Jerzy Jakubowicz

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; dorotabp63@tlen.pl;  

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

Nowa lista leków refundowanych – lipiec 2018

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:

reklam
a

 Endokrynolog,
 Radiolog,
 Internista,
 Patomorfolog,

 Anestezjolog 
(stawka 120 zł brutto/1 godz. + pakiet socjalny),

 Hematolog,
 Endoskopista,
 gastroenterolog,
 Chirurg Onkolog.



mUzycznie

opera

mUzycznie
Z aparatem fotograficznym

Lubelska Izba Lekarska i Uni-
wersytet Medyczny w Lublinie 
we współpracy z Lubelskim To-
warzystwem Fotograficznym 
i Związkiem Polskich Artystów Fo-
tografików Okręg Lubelski ogła-
szają VIII Ogólnopolski Konkurs 
fotograficzny Lekarzy i Stu-
dentów Medycyny.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli prezes Lubelskiej 
Izby Lekarskiej Leszek Buk i rek-
tor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie prof. dr hab. Andrzej 
Drop.
Nadsyłanie prac  
do 31 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 
do 18 listopada 2018 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 
8 grudnia 2018 r.

Pejzaż ulotny
Roksana Hałasa – lekarz dentysta, absolwentka UM Lublin, po godzi-

nach malarka i ciekawa świata podróżniczka.
16 czerwca br. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” odbył 

się wernisaż jej prac malarskich pt. „Świat idzie inną drogą”. Jeszcze do 16 
września można je oglądać w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4.

Roksana Hałasa mieszka i pracuje w Rzeszowie. Studiowała i odbyła 
staż podyplomowy w Lublinie. Jej pierwsze obrazy powstały już w 2006 
roku w rodzinnej Kamionce, gdzie do tej pory najchętniej sięga po farby 
olejne. W swej artystycznej karierze zorganizowała już 7 większych wy-
staw m.in. „Cztery pory roku”, „Spacer przestrzenny po mojej wyobraź-
ni”, „Świat pędzlem malowany” czy „Zatrzymać chwile ulotne” (marzec 
2017, LIL). Jak sama mówi: choć nieraz ciężko znaleźć czas, najważniej-
sze to wciąż się rozwijać i udoskonalać swoje umiejętności. Roksana czę-
sto sięga po pastele, akryle, ołówek czy akwarele. Od niedawna zaczę-
ła tworzyć portrety. Najczęstszym tematem jej obrazów jest jednak pej-
zaż obfitujący w wiele barw. 

Ta wystawa obrazów jest mieszanką zbiorów z początków przygody 
Roksany ze sztuką, zestawionej z najnowszymi dziełami. Tematyka jest 
na tyle różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wernisaż w LIL

Konkurs

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

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu publikowa-
ne będą – http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/
konkurs-2018/

literacKoChłód arktycznej pustki
„Nikogo wokół nie ma na wiele kilometrów. Odczuwam dziwną 

satysfakcję (…).Spływa na mnie samotność. Taka, jakiej szukałem i ja-
ką sobie przez wiele lat wypracowałem” – pisze w swej bardziej ese-
istycznej niż reporterskiej powieści Mateusz Janiszewski, krakowski 
lekarz, na co dzień zajmujący się ortopedią i chirurgią urazową. „Or-
todroma” (z greckiego najkrótsza droga) to opis wyprawy na Antark-
tydę, a dokładnie do Georgii Południowej. Ale nie jest to barwna re-
lacja pełna egzotycznych obrazów i wrażeń, jakich zwykle oczekuje-
my od książki podróżniczej, której autor w dodatku wyrusza na ostat-
ni kontynent świata, aby przejść go szlakiem dramatycznej wyprawy 
Ernesta Shackletona z 1914 roku.

Co prawda wędrujemy z autorem przez Pa-
tagonię z rozpalonym upałem do białości Bu-
enos Aires, docieramy do Oceanu Lodo-
watego i dopływamy jachtem o pięknej 
nazwie „Zimorodek” do Antarktydy, 
ale nie jest to przewodnik w stylu 
„jak bezpiecznie i wygodnie do-
trzeć na koniec świata”. W tym 
erudycyjnym tekście, gę-
stym i chwilami ocierają-
cym się o traktat metafi-
zyczny, bardziej utonie-
my w licznych dygresjach 
i odniesieniach do litera-
tury światowej, niż w opi-
sach piękna lodowców, 
czy bezkresu skutej zim-
nem ziemi. Bardziej będziemy się zachwycać metaforami i porów-
naniami („chwyta nas w swoje bezbrzeżne objęcia masa całej wody 
świata”) niż śledzić reporterską relację w stylu książek np. Andrzeja 
Stasiuka, Pawła Smoleńskiego czy Jacka Hugo-Badera.

Oczywiście w „Ortodromie” przeczytamy o okrucieństwie oceanu, 
horrorze nieskończonej przestrzeni, wyprawach polarnych, czy mor-
dowaniu wielorybów, autor podzieli się z nami bardzo osobistą hi-
storią o chorobie morskiej, która go pokona („zaczyna się niemocą 
i wzbiera powoli, zatruwa głowę, ołowianym ciężarem uwiesza się każ-
dej decyzji. (…) woreczki rzygowin układają się w halo wokół mojej 
głowy”) i komicznym wręcz opisem ubierania się na zalewanym lo-
dowatą wodą jachcie, ale nie to będzie sednem tej książki, od której 
trudno się oderwać. Według wydawnictwa powinna nim być odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego ruszamy do miejsc, które mogą nas za-
bić? Według mnie tej odpowiedzi nie znajdziemy, ale niewątpliwie 
odnajdziemy coś, co tylko każdy z nas, każdy czytelnik zrozumie sam 
docierając do ostatniej strony.

I natychmiast sięgnie po kolejną książkę Janiszewskiego, który pi-
sze a także tłumaczy od kilkunastu lat, a w 2014 roku otrzymał nagro-
dę im. Beaty Pawlak za książkę pt. „Dom nad rzeką Loes”, gdzie opisu-
je swój pobyt lekarza wolontariusza w Timorze Wschodnim.

Anna Augustowska
Mateusz Janiszewski „Ortodroma”,  
Wydawnictwo Znak, Kraków 2018

mUzycznieKrólowa jazzu
„Wyśpiewam wam więcej” to tytuł koncer-

tu Urszuli Dudziak, która wystąpi 9 września 
o godz. 19 (uwaga, jak podają niektóre informa-
tory, koncert jest o godz. 20, trzeba sprawdzić 
przy zakupie biletów – red.) w lubelskiej filhar-
monii. To jednocześnie tytuł najnowszej książ-
ki, jaką wydała wokalistka, nazywana królową 
polskiego jazzu. Jak zapowiadają organizatorzy, 
usłyszymy najbardziej znane i najlepsze utwo-
ry w jej wykonaniu. Urszula Dudziak wystąpi 
w czasie koncertu z zespołem w składzie: Jan 
Smoczyński – pianino, Krzysztof Pacan – bas, Ro-
bert Cichy – gitara, Tomek Torres – bębny i Łu-
kasz Poprawski – saksofon. Bilety 129-99 zł.

Mistrzowie skrzypiec 
W ramach obchodów jubileuszu 120-lecia Towarzystwa Muzycz-

nego im. H. Wieniawskiego w Lublinie i inauguracji XIV Międzynaro-
dowego Konkursu Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wie-
niawskiego organizatorzy zapraszają 11 września o godz. 18 na spe-
cjalny koncert. W Centrum Spotkania Kultur wystąpi skrzypek Vadim 
Repin. Maestro jest laureatem lubelskiego konkursu skrzypcowego 
z 1982 roku. Oprócz niego wystąpią: Zakhar Bron, Paloma So i Inés 
Burzyñska. Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus poprowadzi Mirosław 
Jacek Błaszczyk. W programie: Piotr Czajkowski, Vittorio Monti, Jo-
hann Sebastian Bach, Maurice Ravel, Henryk Wieniawski czy C. Sa-
int-Saens. Bilety w sprzedaży internetowej od 50 zł. 

Gluck wg Trelińskiego
15 i 16 września o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur opera „Or-

feusz i Eurydyka” Christopha Willibalda Glucka. Jak oceniają fachowcy, 
kompozytor stworzył „Orfeusza 
i Eurydykę” jako wzór nowej ope-
ry w XVIII wieku. Dzieło po dziś 
zachwyca wspaniałą instrumen-
tacją. Usłyszymy je w wykonaniu 
muzyków Opery Wrocławskiej, 
grających na instrumentach hi-
storycznych. Obsada: Orfeusz – 
Jacek Jaskuła, Eurydyka – Boże-
na Bubnicka, Amor – Hanna So-
snowska oraz Chór i Balet Ope-
ry Wrocławskiej. Reżyseria – Ma-
riusz Treliński, scenografia – Boris 
Kudlička. Bilety 110-80 zł.

Händel na początek
Głównie utwory tego kompozytora wypełnią 14 września o godz.19 

koncert symfoniczny, który będzie inauguracją nowego sezonu arty-
stycznego lubelskiej filharmonii. 

Na scenie: Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinen-
sis (dyrygent Przemysław Fiugajski), Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii im. H. Wieniawskiego w Lublinie (dyrygent Piotr Wajrak) oraz 
Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lutnia Lubelska i soliści: Mał-
gorzata Grela – sopran, Małgorzata Ratajczak – mezzosopran, Janusz 
Ratajczak – tenor, Bartłomiej Tomaka – bas i Robert Grudzień – orga-
ny. Bilety 30-20 zł. 

literacKoTłumacze  
Marqueza, Llosy, Mariasa

25 września o godz. 18 w Teatrze Starym „Bitwa o literaturę”. Re-
alizm magiczny albo co się stało z tamtą magią? Gościem Łukasza 
Drewniaka będą tłumacze. Carlos Marrodán Casas, który na język pol-
ski przełożył m.in. Gabriela Garcii Marqueza „Miłość w czasach zarazy”, 
„O miłości i innych demonach”, Mario Vargasa Llosy „Pantaleon i wi-
zytantki” czy powieści Javiera Mariasa i Roberto Bolaño oraz Tomasz 
Pindel, który także przełożył na polski ponad 50 tytułów (m.in. Rober-
to Bolaño, Javiera Mariasa czy Virgilio Pińerę). Panowie będą się zasta-
nawiać, dlaczego twórcy literatury iberoamerykańskiej byli w Polsce 
tak popularni w latach 70. i 80. ubiegłego wieku? Jak czytaliśmy wte-
dy ich utwory, czego w nich szukaliśmy? Jak czytamy autorów tamtej 
literatury teraz. Dawnych i nowych. Wstęp za okazaniem bezpłatnej 
wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Starego). Jedna osoba mo-
że pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie.

mUzycznieSpragnieni piją cydr
„Spragnieni lata” to tytuł wydarzenia będącego połączeniem kon-

certu plenerowego i święta lubelskiego cydru. Na błoniach zamko-
wych 15 września odbędzie się już siódma edycja oraz wielki finał 
imprezy, która promuje młodych, obiecujących, polskich artystów. 
W tym roku publiczność bawić się będzie przy muzyce: Duetu Smo-
lik/Kev Fox, Marceliny, Kasi Lins i Bitaminy. Organizatorzy wraz z Fu-
jifilm przygotowali ciekawą atrakcję. Strefa Fujifilm Instax to miejsce, 
gdzie uczestnicy zrobią sobie pamiątkowe zdjęcia z imprezy oraz bę-
dą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach na najbardziej nie-
filtrowane fotki. Wstęp wolny. W chwili gdy zamykaliśmy to wyda-
nie gazety nie było jeszcze szczegółów dotyczących atrakcji zwią-
zanych ze świętem cydru, sadowników i producentów alkoholowe-
go napoju z jabłek.

(oprac. JKG)

Flamenco malowane
29 września odbędzie się wernisaż malarski Małgorza-

ty Bochenko pt. „W rytmie flamenco i pasodoble”. Wysta-
wa jak zawsze w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Leka-
rzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

Globtroter z Korei Północnej
13 października zaprasza Klub Globtrotera. Krzysztof 

Muskalski opowie o swojej podróży – „Korea Północna zza 
uchylonych drzwi”. Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, 
godz. 16.00.

Konkurs

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie ogłasza III Ogólnopolski Konkurs 
Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Do-
datkowe informacje na stronie internetowej 

organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl 

Pióra w dłoń

Kultura w LIL
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W dniach 1-3 czerwca na polach golfo-
wych koło Choszczna, Szczecina i Świe-
bodzina rozegrano dwa turnieje XVIII Mi-
strzostw Polski Lekarzy w golfie. W dwu-
dniowym turnieju indywidualnym lubel-
scy lekarze odnieśli wspaniały sukces: 
Piotr Otrocki po raz drugi został wicemi-
strzem Polski w najważniejszej kategorii 
indywidualnej brutto, a Grzegorz Czelej 
zajął drugie miejsce w klasyfikacji netto 
w grupie hcp 0-20,4! W turnieju gry pa-
rami, rozegranym w niedzielę 3 czerwca 
w klubie Kalinowe Pola GC, po zaciętej 
walce i dogrywce zwyciężyła para Piotr 
du Chateau (Warszawa) i Przemysław Fi-
rych (Lublin). Taką sama liczbą uderzeń 
miała i drugie miejsce zajęła para Maciej 
Kozłowski (Wrocław) i Artur Czekier-
dowski (Lublin), a trzecie miejsce i brą-
zowe medale zdobyli Jan Zinkiewicz (Zie-
lona Góra) i Paweł Lis (Warszawa).

XI Mistrzostwa Izb 
Lekarskich w Golfie 

W dniach 9-10 czerwca 2018 r. na po-
lu Klubu Golfowego Sobienie Królewskie 
niedaleko Otwocka rozegrano dwudniowy 
turniej indywidualny dla lekarzy i ich ro-
dzin o mistrzostwo izb lekarskich w gol-
fie. Zawody odbyły się dzięki współfinan-
sowaniu przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Lublinie i Naczelną Izbę Lekarską oraz 
dzięki pomocy od strony sportowej i or-
ganizacyjnej zapewnionej przez Pierwszy 
Lubelski Klub Golfowy. Gra toczyła się na 
36 dołkach pięknego, znakomicie przygo-
towanego i trudnego technicznie pola gol-
fowego klasy mistrzowskiej. W turnieju 
rozgrywanym równolegle z Otwartymi 
Mistrzostwami Pierwszego Lubelskiego 
Klubu Golfowego wzięło udział ponad 
50 osób. Tym razem mieliśmy reprezen-
tantów różnych izb lekarskich, w tym dol-
nośląskiej, łódzkiej, warszawskiej, ma-
zurskiej i lubelskiej. Rywalizacja sporto-
wa w obu dniach zawodów była niezwy-
kle zacięta, a o medalach za 2 i 3 miejsce 
rozstrzygała metoda „count-back”, czyli 
niższego wyniku na ostatnich 9 dołkach. 
W dodatkowej klasyfikacji brutto pierw-
sze miejsce zajął, co nie było niespodzian-
ką, Piotr Otrocki, który zwyciężył też dru-
giego dnia mistrzostw w konkurencji na 
najdłuższe uderzenie, tzw. longest drive 
w kategorii mężczyzn, posyłając na doł-
ku nr 10 piłkę na 230 m od startu, do te-
go pod wiejący wiatr. Z kolei w podobnej 
kategorii dla kobiet na tym samym dołku 
zwyciężyła Sylwia Czekierdowska z Lu-
blina, która wygrała również inną „tech-
niczną” konkurencję na najbliższe dołka  

15. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym

SPORT w LIL

Golf siłą lubelskich lekarzy
pojedyncze uderzenie. 
Z odległości ok. 130 m 
ponad stawem dołka nr 9 
umieściła piłkę tylko 6 m 
25 cm od flagi, pokonując 
przy tym nie tylko pozostałe 
zawodniczki, ale i wszyst-
kich biorących udział w na-
szym turnieju lekarskim 
mężczyzn. W głównej kla-
syfikacji „strokeplay net-
to”, która uwzględnia han-
dikap i wyrównuje szanse 
golfistów i golfistek o róż-
nych poziomach gry pierw-
szego dnia aż siedmiu za-
wodników miało wyniki 
76-77-79 uderzeń, tak więc 
każdy z nich mógł jeszcze 
wygrać tytuł. Drugiego de-
cydującego dnia zawodów klasą dla sie-
bie był Grzegorz Czelej z Lublina, który 
pokonał rywali i zakończył cały turniej 
z 9 uderzeniami mniej niż najbliżsi ry-
wale. Tradycyjnie już oprócz zawodów 
sportowych dla wszystkich uczestników 
mistrzostw zorganizowano krótkie szko-
lenie i pokazy treningu różnych uderzeń 
tej trudnej gry. 

Wyniki głównej klasyfikacji dwudnio-
wego turnieju golfowego o mistrzostwo 

2-3 czerwca rozstrzygnięto i wyło-
niono zwycięzców w 15. Mistrzostwach 
Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym, 
które tradycyjnie odbyły się na malow-
niczych szosach południowej Lubelsz-
czyzny. 

W tym roku oprócz naszych lekar-
skich mistrzów, został wyłoniony mistrz 
pracowników firm farmaceutycznych  

i farmaceutów, mistrz w kategorii student 
– przyszły lekarz oraz mistrzowie Polski 
zawodników niesłyszących i niedosłyszą-
cych (PZSN). Lekarska grupa kolarska 
to grupa zaprzyjaźnionych osób (lekarzy 
i nie tylko) jeżdżących na rowerach, któ-
rej przewodzi Krzysztof Matras. 

Więcej informacji – www.szosa.eu.
ms

Z wiatrem po szosie

Piknik bardzo rodzinny
Trzy pokolenia lekarskich rodzin – babcie, dziadków, sy-

nów i córki, a przede wszystkim ich dzieci – przyciągnął tra-
dycyjny Lekarski Piknik Rodzinny w uroczym Parku Wod-
nym Malibu w Krężnicy Jarej nieopodal Lublina w upal-
ną niedzielę, 3 czerwca. Impreza plenerowa, organizowana 
przez Lubelską Izbę Lekarską, od lat cieszy się niesłabną-
cą popularnością setek lekarzy i lekarzy dentystów. Tym ra-
zem najbardziej dokazywały ich latorośle. Rodzice tymcza-
sem cieszyli się ze spotkań ze znajomymi.

Marek Stankiewicz 

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, al. 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 
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 Lublinie, 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 absolwentów” (tel. hotel „AGIT”  721 103 300).  
Osoby do kontaktu:  Bożena Kowal  bozenakowal@autograf.pl,  

Teresa Dobrzańska-Pielichowska  teresa.dobrzanska@gmail.com

izb lekarskich Sobienie GC rozgrywane-
go w dniach 9-10.06.2018 r.:
I miejsce – Grzegorz Czelej  
(Lublin) 148 
II miejsce – Paweł Lis (Warszawa) 157 
III miejsce – Artur Czekierdowski  
(Lublin) 157.

Dodatkowa klasyfikacja – brutto – 
I miejsce Piotr Otrocki (LIL) 186 ude-
rzeń. 

Artur Czekierdowski

mUzyczniePOP arena
7 września o godz. 19 w Arenie Lublin zacznie się koncert „POP 

arena”. Na scenie prawdziwe gwiazdy: grupa Alphaville (legenda roc-
ka i synth-popu lat `80 i `90 ubiegłego wieku) oraz Alvaro Soler. To 
urodzony w Barcelonie wokalista i gitarzysta, który od 2015 r. podbi-
ja szczyty list przebojów na całym świecie i, jak informują organiza-
torzy, jego teledyski mają miliony wyświetleń w sieci. Bilety od 349 
do 69 zł w sklepach internetowych.

feStiwalMądre rzeczy
16 września to drugi dzień trwającego od 15 do 21 września XV Lu-

belskiego Festiwalu Nauki. Tego dnia od godz. 11 do 17 zaplanowano 
najbardziej popularne wydarzenie festiwalu – Lubelski Piknik Nauko-
wy. Naukowe atrakcje zaplanowano na placu Teatralnym i w budynku 
CSK. W tym roku hasłem LFN jest „Człowiek inspiracją nauki”, a głów-
nym organizatorem tej edycji wydarzenia – Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie. Od 16 do 21 września – projekty in-
dywidualne uczelni i innych współorganiza-
torów upowszechniające naukę, w tym dzień 
otwarty lubelskich laboratoriów we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Europej-
skiego Tygodnia Innowacji. 18 września „Czło-
wiek w nauce” dla doktorantów i młodych na-
ukowców (Lubelskie Centrum Konferencyjne), 
a 21 września uroczyste zamknięcie XV LFN 
(Centrum Spotkania Kultur).
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Sałatka po lekarsku

Babeczki z Portugalii, czyli…
…Pasteis de nata, a właściwie pasteis de Belem, to pysz-

ne słodkie babeczki, bez których w Portugalii trudno sobie 
wyobrazić śniadanie, do którego, obok babeczki, podaje się 
tradycyjnie kawę galao (z wanilią i szafranem). Pasteis de 
Belem narodziły się w XVIII wieku w klasztorze Hieroni-
mirów w Belem i to właśnie od nazwy tej dzielnicy Lizbo-
ny, w której znajduje się klasztor, wzięły swoją nazwę. By-
ły produkowane w tym klasztorze aż do chwili, kiedy roz-
wiązano zakony klasztorne w Portugalii w 1834 roku. Potem produkcja naj-
słynniejszych portugalskich deserów przeniosła się do budynku nieopodal 
klasztoru, który dzisiaj nazywany jest po prostu Pastéis de Belém lub też 
Antiga Confeitaria de Belém. To tu babeczki są wypiekane nieprzerwanie 
od 1837 roku do dzisiaj. Podobno prawdziwy na nie przepis zna tylko kil-
ka osób w Portugalii. Ponoć poza podstawowymi składnikami jest tam jesz-
cze „coś”. Ale czy to prawda, to już trzeba sprawdzić w Lizbonie albo spró-
bować upiec je samemu, tym bardziej że jest to dziecinnie proste, a aromat 
rozchodzący się po domu w trakcie pieczenia przypomni tym, którzy byli 
w Lizbonie, czy w ogóle w Portugalii, zapach słynnych ciastkarni, w któ-
rych byli lub koło których przechodzili. Więc do roboty. 

Składniki:
• ⅔ porcji francuskiego ciasta
• 4 dag cukru trzcinowego
• 1 łyżka masła (do smarowania 

ciasta i wysmarowania 
foremek)

Masa:
• 1⅓ szklanki mleka
• 2 łyżki mąki pszennej
• ½ szklanki cukru kryształu
• 4 żółtka 
• skórka otarta z 1 cytryny
• ⅓ łyżeczki cynamonu
• ¼ szklanki wody. 

Wykonanie:
Szklankę mleka zagotować z cynamonem i skórką z cytryny. W tym cza-

sie rozrobić z ⅓ szklanki mleka mąkę. Dodać do gotującego się mleka i mie-
szając poczekać aż masa zgęstnieje. Odstawić i zagotować wodę z cukrem. 
Gotować powstały syrop przez ok. 5 minut stale mieszając. Następnie do-
dać do mleka. Dobrze wymieszać i odstawić do wystygnięcia. W tym cza-
sie rozwinąć ciasto, posmarować masłem i posypać równo cukrem trzcino-
wym. Zwinąć na powrót i schować do lodówki. Do wystudzonej masy do-
dać żółtka i ubić wszystko dobrze mikserem lub blenderem. Formę wysma-
rować masłem. Ciasto wyjąć z lodówki wycinać, po delikatnym ugniece-
niu, krążki większe od kształtu foremek. Następnie wyłożyć foremki, tak, 
by ciasto pozostało równo z brzegiem. Do każdej wlać masę. Foremki wsta-
wić do nagrzanego do 200 st. piekarnika. Piec do zrumienienia ok. 15 mi-
nut z termoobiegiem (a bez niego ok. 25 minut). Podawać najlepiej na cie-
pło posypane cynamonem i cukrem pudrem (zgodnie z portugalskim zwy-
czajem z Belem) i z dobrą mocną i gorzką kawą.

Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni

2 sierpnia

Jak tak dalej pójdzie z zarządzaniem naszą 
Służbą Zdrowia, to biorąc pod uwagę te prote-
sty, te strajki personelu (uważam, że w pełni uza-
sadnione), te wydłużające się kolejki pacjentów, 
te coraz odleglejsze terminy zabiegów, to wielu 
chorych, delikatnie mówiąc – będzie gryzło zie-
mię. No i tylko czekać wtedy na odgórne, jak za-
wsze trafne i optymistyczne hasło – „LUDZIE, 
GRUNT TO ZDROWIE!”. 

4 sierpnia

Sąsiad (a wiadomości od sąsiadów bywają 
bezcenne) ogłosił, bo czytał, że może być u nas 
wymiana elit. Zrozumiałem, że jelit, a tego jesz-
cze nikt w świecie nie zrobił i wreszcie będzie-
my pierwsi. Potem się okazało, że źle dosłysza-
łem i ani to, ani to nie będzie jednak możliwe. 
Szkoda. Jelita rzecz ważna dla wielu, ale stawiał-
bym jednak ich wymianę na drugim miejscu, bo 
elity potrafią dolegać i doskwierać bardziej. I to 
wszystkim, i na wszystko, nie tylko na jelita, bo 
jelitowe dolegliwości to w końcu co najwyżej 
wzrost kosztów papieru toaletowego a ogólnie 
o ogólne koszty chodzi! A te my wszyscy po-
nosimy! Nadal!...

7 sierpnia

Obserwując majstrowanie władzy przy 
sądownictwie polskim dziwię się, że jeszcze 
żadnemu z notabli nie wpadło do głowy wpro-
wadzenie w życie Kodeksu Hammurabiego, 
czyli „OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB”. Wte-
dy wreszcie władza miałaby niezły bat nie tyl-
ko na opozycję krzywo patrzącą na jej genial-
ne pomysły i do tego zgrzytającą zębami, ale 
przede wszystkim na okulistów i stomatologów, 
bo to pewny i spory dopływ kasy do precyzyjnie 
i sprawiedliwie potem rozdzielanej nadwyżki bu-
dżetowej. Od Torunia do reszty. O ile jeszcze ja-
kaś reszta zostanie. 

10 sierpnia

Leżę nadal na urologii, mam chorą prostatę, ale 
nie zaniki pamięci, więc nigdy na pewno nie za-
pomnę wiekopomnych słów wykrzyczanych swo-
jego czasu z mównicy sejmowej przez chyba pa-
nią premier – „TE NAGRODY IM SIĘ PO PRO-
STU NALEŻAŁY!!!”. I z tym się zgadzam. Gdy-
by się nie należało tam, gdzie się należeć opłaca, 
to pewnie by się nie należały. Ale jak się należy 
(a należenie to może być ciężka praca, mimo le-
żenia), to się dostaje, co się należy. Nawet jak się 
stoi, to też się należy a zwłaszcza jak się posłusz-
nie stoi i zwłaszcza na baczność. I nie swojego 
czasu, tylko zawsze. 

13 sierpnia 

Przed nami podobno znowu jakieś 
niedalekie wybory. Nie wiem, czy rzą-
dowe, czy teraz dla odmiany samorzą-
dowe, ale chyba raczej te drugie, bo rząd 
sam się przecież teraz już może wybrać. 
Dziwię się tylko skąd to martyrologicz-
ne przedwyborcze hasło – „WSZYSCY 
DO URN!”. To nie jest optymistyczna za-
chęta, bo jak wszyscy do urn, to kto zo-
stanie i kto będzie głosował? No, ale po-
mysł na właściwy wynik wyborów zna-
komity – brak frekwencji, więc wybory 
nieważne – i znowu zostają mianowania. 
Ale na przekór temu hasłu ja do właści-
wej urny się wybiorę. I nawet wiem, jak 
zagłosuję. O ile kotara będzie zasunięta 
a kamerki usunięte. 

kantów, taki równej dla wszystkich śred-
nicy, równym dla wszystkich poziomie 
i oparty na właściwym podziale (a wła-
ściwie trójpodziale) tego, na czym mógł-
by stać? Nie wiem, czy taki się teraz znaj-
dzie. Meblarstwo też może już nie to. 

20 sierpnia

Miałem mieć usg i punkcję prostaty 
– nie miałem. Miałem mieć cystoskopię 
i kalibrację cewki – nie miałem. Miałem 
mieć dobową zbiórkę moczu – nie mia-
łem, bo nie miałem w co! Paru innych dia-
gnostycznych rzeczy też nie miałem. By-
ła ciotka i napomknęła, że może koperta 
by się przydała. Może i tak, bo od trzech 
tygodni tylko samym kocem się przy-
krywam, gdyż podobno pralnia już nie 
daje rady z codziennym upiorem. Może 
ta nasza służba zdrowia jest już tak nie-
wydolna, albo ja już jestem taki zdrowy, 
tylko mi o tym nie powiedziano. Przyją-
łem tę drugą wersję. Była bardziej opty-
mistyczna. 

22 sierpnia

Wypisałem się ze szpitala na własne 
żądanie. Póki jeszcze można, bo to żąda-
nie na razie spełniane jest od ręki, nie wy-
maga narad, dyskusji, debat sejmowych, 
konsultacji, głosowań, powoływania do-
brze opłacanych ekspertów, odwlekania 
decyzji itp. Już jestem w domu. Własnym, 
chociaż według ciotki nadal w domu wa-
riatów. No, te wątpliwości na pewno roz-
wieje, albo potwierdzi mi telewizja. Na 
odchodne dostałem skierowanie do leka-
rza rodzinnego i receptę na czopki. Mo-
że ta recepta to dobry omen, bo w ostat-
nich latach CZOPEK to gwarancja pozy-
cji, dochodów (nie odchodów), prestiżu, 
zdrowia i ogólnie dobrego samopoczucia 
w istniejącej rzeczywistości. 

Irosław Szymański

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,  
ul. Ceramiczna 1 zatrudni: 

lekarzy kardiologów – zapewniamy pracę w nowoczesnych pracowniach 
hemodynamiki i elektrofizjologii, wykonywanie zabiegów ablacji serca, elektrofizjologii 
i wszczepiania stymulatorów oraz szkolenia się w tych zakresach (możliwość 
zatrudnienia lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii), 

lekarzy specjalistów w dziedzinie: neonatologii, pediatrii, medycyny ratunkowej, 
chirurgii, radiologii, chorób wewnętrznych, geriatrii, chorób zakaźnych, 
dermatologii i wenerologii, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii. 

Warunki pracy do uzgodnienia z dyrektorem SPWSzS w Chełmie,  
tel. 82 562 32 23.

gablotach oglądało. Tylko wcześniej ra-
czej w muzeach. A tam się kiedyś chodzi-
ło. Teraz chodzić nie trzeba. Wystarczy 
popatrzeć po ulicach i parkingach. 

17 sierpnia

Oficjalnie przez władze tryumfalnie 
ogłaszany jest spadek przestępczości 
w Polsce. Ale w mediach nadal fala do-
niesień o morderstwach, gwałtach, zabój-
stwach, koszmarnych napadach, bestial-
skiej pedofilii, przemocy rodzinnej, sady-
stycznych rozbojach itd. Potem (o ile po-
licja kogoś złapie), rozprawy sądowe z fe-
stiwalem popisów adwokatów-obrońców 
podsądnych i coraz większa ilość wyro-
ków w zawieszeniu. Z niektórymi takimi 
wyrokami może bym się zgodził, z więk-
szością innych może i też, pod warun-
kiem, że w tych innych byłby to wyrok 

w zawieszeniu, ale za szyję!!!

18 sierpnia

Podobno w kraju pomniki ro-
sną jak grzyby po deszczu a na-
wet bardziej, bo deszczu ostat-
nio dużo nie było i grzybów 
mniej, ale pomników przyby-
wa. Myślę, że opozycja mo-

głaby wystawić swój konku-
rencyjny pomnik MANNEKEN 

z PIS, ale wierne odtworzenie 
pierwowzoru pewnie by się nie 

udało, chociaż nieprzerwane ole-
wanie tego, co ważne, mamy na 
co dzień. 

19 sierpnia

Ogólna sytuacja w kraju jest dość 
skomplikowana. Mógłby może roz-

wiązać to okrągły stół a przy nim rozmo-
wy władzy i opozycji, tylko skąd u nas 
teraz taki stół wziąć. Taki na pewno bez 

16 sierpnia

Mamy nowego sąsiada. Na szczęście 
na krótko, bo już na wstępie nam obWIE-
Ścił (bo lekko wsią zaleciało), że on tu tyl-
ko na dwa dni, albowiem ordynator (po-
dobno po jakimś odgórnym telefonie) za-
pewnił mu szybki komplet badań z puli 
NFZ, bo za dwa dni musi odebrać nowy 
samochód, supergablotę i to z górnej pół-
ki. Nie dosłyszałem nazwy, ale brzmiało 
to jak PANAMERA, albo cóś jakby tak. 
Nie znam się na samochodach, ale ten są-
siad ani mi na pana, ani na mera nie wy-
gląda, ale jak ktoś go zapyta – PANAME-
RA?, zawsze odpowie, że jego. No, dzisiaj 
można nie wyglądać, żeby mieć. W koń-
cu nie takie okazy już się w różnych  
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Odeszli

Naszemu Koledze

dr. michałowi Korzeniewskiemu
wyrazy szczerego współczucia po stracie ukochanego 

taty
składa profesor bożena Leszczyńska-gorzelak 

wraz z Zespołem Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie

Pani dr n. med. 

teresie żukowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

mamy
składają lekarze Delegatury w białej Podlaskiej 

Lubelskiej Izby Lekarskiej

Pani Doktor

teresie 
dobrzańskiej-
pielichowskiej

Prezesowi Lubelskiego Związku 
Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

teściowej
składają koleżanki i koledzy  

z Lubelskiego Związku Lekarzy 
Rodzinnych- Pracodawców

Zbigniew Typek  
(1941-2017)

„Ludzie, których 
kochamy, zostają na 

zawsze, 
bo zostawili ślady 

w naszych sercach”.

Rok temu, 12 sierp-
nia 2017 r., odszedł na 
wieczny dyżur Zbi-
gniew Andrzej Typek, wieloletni ordyna-
tor oddziału chirurgii Szpitala Miejskiego 
w Tomaszowie Lubelskim. Urodził się 27 
listopada 1941 roku w Typinie, w powie-
cie tomaszowskim. Po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubel-
skim pracował jako nauczyciel w szkole 
podstawowej w pobliskiej wsi. Po roku 
dostał się na wymarzone studia lekarskie 
na Akademii Medycznej w Lublinie, któ-
re ukończył w roku 1965. Powrócił wte-
dy na ziemię tomaszowską, której został 
wierny do końca życia. Karierę zawodową 
związał z chirurgią. Swoje umiejętności 
doskonalił u boku wspaniałych mistrzów, 
którymi byli Antoni Wojtkowiak i Włady-
sław Madeja. Dzięki talentowi i stale po-
głębianej wiedzy Zbysio był osobą waż-
ną dla swych kolegów i całego persone-
lu, a nade wszystko dla pacjentów, któ-
rym służył z wielkim oddaniem i szacun-
kiem. Zawsze uśmiechnięty, dla każdego 
miał dobre słowo i czas, był wsparciem 
dla nas w naszej trudnej pracy. 

Oprócz pracy zawodowej angażował 
się w życie towarzyskie i społeczne: był 
radnym Sejmiku Województwa Lubel-
skiego, radnym powiatu tomaszowskie-
go, uczestniczył w pracach samorządu le-
karskiego, był biegłym sądowym. Otacza-
ny był uznaniem i szacunkiem mieszkań-
ców naszego miasta. Przez władze uho-
norowany Złoty Krzyżem Zasługi, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za wzo-
rową pracę w Służbie Zdrowia”, brązową 
odznaką „Za Zasługi w Ochronie Porząd-
ku Publicznego”.

Zmarł 12 sierpnia 2017 roku. Osierocił 
żonę Teresę, córkę Marzenę, syna Macie-
ja i troje wnucząt. Kościół parafialny pod 
wezwaniem Świętego Józefa był wypeł-
niony po brzegi mieszkańcami Tomaszo-
wa, kolegami i pacjentami Doktora. Smut-
ną uroczystość ubogacił pięknym śpiewem 
chór „Tomaszowiacy”.

Na szczęście życie człowieka „zmienia 
się, ale się nie kończy”. 

Do zobaczenia Drogi Przyjacielu
Twoi koledzy

Maria Dębek  
(1954-2017)

„Krom dobrej sławy, 
która z cnoty roście 

nie posiadł człowiek 
nic trwałego”

Po ciężkiej chorobie 
we wrześniu 2017 roku 
odeszła z naszego gro-
na Maria Dębek z do-
mu Walicka. Maria Dębek urodziła się 
8 marca 1954 r. w Tomaszowie Lubel-
skim. Studiowała na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Lublinie. 
Po ukończeniu studiów wróciła do To-
maszowa Lubelskiego, rozpoczęła pra-
cę w oddziale wewnętrznym. Marylka 
była życzliwą koleżanką, na której po-
moc i radę zawsze można było liczyć, 
oddana swojej pracy i pacjentom. Była 
osobą wrażliwą na cierpienie drugiego 
człowieka, cenioną przez grono lekar-
skie, pacjentów i przez cały personel. 
Cechowała ją kultura osobista, elegan-
cja i skromność. Nazywana przez ko-
legów „kolorowym motylem”. Zmarła 
o wiele za wcześnie, pogrążyła nasze 
środowisko w żałobie, osierociła mę-
ża Waldemara, córki Dianę i Annę oraz 
syna Karola. 

Kilka tygodni przed rozpoznaniem 
choroby powiedziała koleżankom, że 
jest spełniona. W 100 procentach wy-
pełniła swoją rolę jako Żona, Matka, 
Córka i Lekarz. 

„Odpoczywaj w pokoju. Będziemy 
o Tobie pamiętać”. 

Koledzy

Anna Denys (1967-2017) 

Zawiadamiamy ze smutkiem, że dn. 4 lipca 2018 r.  
odszedł na wieczny dyżur w wieku 90 lat

Śp.  
lek. med. 

Stanisław mroczkowski 
ginekolog-położnik

Wyrazy głębokiego współczucia

żonie wraz z rodziną
składa Lubelska Izba Lekarska 
Delegatura w białej Podlaskiej

Nowe zasady kwalifikacji do operacji zaćmy
W Polsce zarejestrowanych do zabie-

gu usunięcia zaćmy jest około 50 tys. 
pacjentów. Czas oczekiwania na zabieg 
wynosi obecnie ok. 2 lat i 3 miesięcy. 
Próbując złagodzić tę tragiczną sytu-
ację, NFZ z rezerwy centralnej przezna-
czył dodatkowe środki na operacje za-
ćmy. Województwo lubelskie otrzymało 
2,4 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie 
dodatkowych 365 operacji. Te dodatko-
we środki otrzyma 14 placówek w wo-
jewództwie, najwięcej przyznano kli-
nikom PSK nr 1, szpitalowi papieskie-
mu w Zamościu oraz Wojew. Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej. 
Większość pieniędzy otrzymały te wo-
jewództwa,  z których dużo pacjentów 
korzysta z leczenia za granicą.

Ministerstwo Zdrowia podjęło próbę 
poprawy tej trudnej sytuacji. Na wniosek 
prof. Marka Rękasa, krajowego konsul-
tanta ds. okulistyki, powołano zespół do 
spraw walki z zaćmą. Członkiem tego 
zespołu został m. in. prof. Robert Rej-
dak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogól-
nej UM w Lublinie. Prof. Rękas poin-
formował, że z kolejki oczekujących na 
zabieg zoperowano 1798 osób, a licz-
ba wszystkich zoperowanych wyniosła 
15 700 pacjentów. Jak wynika z tej sta-
tystyki, większość oczekujących na za-
bieg skorzystała z unijnej dyrektywy 
transgranicznej. Operacje przeprowa-
dzane są głównie w Czechach, na Słowa-
cji i w Niemczech, gdzie czas oczekiwa-
nia na zabieg wyniósł 2 miesiące.

Konsultant krajowy ds. okulistyki, 
podobnie jak min. Szumowski, uwa-
ża, że pacjenci w Polsce zapisują się 
na operacje zaćmy jakby „na zapas” 
i dlatego okres oczekiwania na zabieg 
w Polsce jest najdłuższy w Europie. 
Prof. M. Rękas uważa, że operacje za-
ćmy „na zapas” są błędem, bo aż u 30 
proc. pacjentów występują powikłania. 

Jednak ten tak wysoki procent powikłań 
kwestionują inni okuliści, mówiąc, że 
operacja zaćmy należy do najbezpiecz-
niejszych zabiegów.

Polskie Towarzystwo Okulistycz-
ne opublikowało nowe standardy kwa-
lifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy, 
a NFZ już je wprowadza w życie w za-
kresie transgranicznej opieki zdrowot-
nej. Pacjenci, którzy nie będą mieć okre-
ślonych w dokumencie problemów ze 
wzrokiem, nie dostaną refundacji ope-
racji za granicą, a więc turystyka me-
dyczna zapewne spadnie.

Obecnie, aby zabieg usunięcia zaćmy 
mógł zostać uznany za świadczenie, za 
które przysługuje zwrot kosztów, pa-
cjent powinien spełnić kryteria kwalifi-
kacji do zabiegu, określone przez Pol-
skie Towarzystwo Okulistyczne. Na li-
stę oczekujących na zabieg usunięcia 
zaćmy, pacjent zostanie wpisany po wi-
zycie kwalifikacyjnej, przeprowadzonej 
przez lekarza specjalistę okulistę. Pod-
stawowym kryterium kwalifikacyjnym 
jest stwierdzenie zmętnienia soczew-
ki, po rozszerzeniu źrenicy. Nie moż-
na kwalifikować do zabiegu pacjentów 
z ostrością wzroku lepszą niż 0,6 do da-
li (z najlepszą korekcją). Jednak istnie-
ją pewne wyjątki od tej zasady, jak np. 
jeżeli zaćma stanowi przeszkodę w dia-
gnostyce i leczeniu innych schorzeń oka, 
czy u osób, które wykonują zawód kie-
rowcy. Te nowe ograniczenia do zabie-
gu usunięcia zaćmy nie dotyczą dzieci.

Konsultant krajowy uważa, że te no-
we zasady kwalifikacji mogą skrócić 
kolejki oczekujących do 4-6 miesięcy. 
W Szwecji kolejka oczekujących wy-
nosi 4 miesiące, a jeżeli się wydłuża to 
dyrektor szpitala jest zobowiązany do 
zatrudnienia następnego lekarza, który 
może wykonywać ten zabieg.

Jerzy Jakubowicz

Dnia 2 grudnia 2017 roku po ciężkiej 
długotrwałej chorobie odeszła do wiecz-
ności dr Anna Denys z domu Miszczy-
szyn. Urodziła się 26 lipca 1967 roku 
w Tomaszowie Lubelskim. Studiowała 
na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Lublinie. Po ukończeniu stu-
diów rozpoczęła pracę w naszym szpi-
talu w oddziale wewnętrznym i w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. 

Była osobą skromną, życzliwą, kole-
żeńską oraz oddaną chorym. Mimo wiel-
kiego cierpienia, które poważnie ogra-
niczyło Jej sprawność, kilka miesięcy 

przed śmiercią zor-
ganizowała spotka-
nie koleżeńskie ab-
solwentów wspólnej 
matury. 

Pozostawiła mę-
ża Piotra, dwoje dzie-
ci – Basię i Tomka – 
studentów medycyny, 
z których była bardzo dumna.

Pozostanie na zawsze  
w naszej pamięci.

Koledzy

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

zaprasza na:

XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Półmaratonie w gnieźnie, 
16.09.2018 r.

Zapisy: www.bieglechitow.pl/strona/zapisy.html

21. Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 15 km  
w bukówcu górnym, 23.09.2018 r.

Zapisy: www.biegsokola.com/zgloszenia

XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie w Poznaniu,  
14.10.2018 r.

Zapisy: www.marathon.poznan.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. 

•	 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 75122-21.

•	 SP	ZOZ	nr	 1	w	Bełżycach	 zatrudni	 specjalistę	
w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza będą-
cego w trakcie ww. specjalizacji do pracy w od-
dziale szpitalnym i poradni. Atrakcyjne warun-
ki wynagrodzenia. Forma współpracy do uzgod-
nienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, lub prze-
słanie aplikacji na adres e-mailowy: sekretariat.
zoz1@powiat.lublin.pl

•	 Samodzielny	Publiczny	Wojewódzki	Szpital	Spe-
cjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, zatrudni: 
lekarzy kardiologów – zapewniamy pracę w no-
woczesnych pracowniach hemodynamiki i elek-
trofizjologii, wykonywanie zabiegów ablacji ser-
ca, elektrofizjologii i wszczepiania stymulatorów 
oraz szkolenia się w tych zakresach (możliwość za-
trudnienia lekarzy w trakcie specjalizacji z kardio-
logii), lekarzy specjalistów w dziedzinie: neonato-
logii, pediatrii, medycyny ratunkowej, chirurgii, ra-
diologii, chorób wewnętrznych, geriatrii, chorób 
zakaźnych, dermatologii i wenerologii, urologii, 
anestezjologii i intensywnej terapii. Warunki pra-
cy do uzgodnienia z dyrektorem SPWSzS w Cheł-
mie, tel. 82 562 32 23.

•	 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”

•	 SP	ZOZ	w	Parczewie,	ul.	Kościelna	136,	21-200	
Parczew, zatrudni lekarza specjalistę chorób we-
wnętrznych/geriatrii lub lekarza chcącego się 
specjalizować w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych/geriatrii w dogodnej dla zainteresowane-
go formie (umowa o pracę, umowa cywilnopraw-
na). Warunki pracy do uzgodnienia z dyrektorem 
SP ZOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136. Tel. 83 355 
21 02.

•	 Luxmed-Uzdrowisko	Nałęczów	nawiąże	współ-
pracę z lekarzem dermatologiem (również w trak-
cie specjalizacji) świadczącym usługi prywatnie 
i w ramach umowy z NFZ. Tel. 602 407 672 lub 
mail: bok@luxmednaleczow.pl

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	przyjmie	do	pracy	na	dy-
żurach medycznych lekarzy chirurgów i ginekolo-
gów. Tel. 84-6963296.

•	 Zatrudnimy	specjalistów:	dermatologa,	alergo-
loga i laryngologa do pracy w NZOZ „AniMED” 
w Urszulinie ok. 60 km od Lublina. Praca 2-4 razy 
w miesiącu w zależności od specjalizacji. Oferu-
jemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 608 
315 587, 82 571 30 02, 502 639 781.

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	przyjmie	do	pracy	leka-
rzy internistów. Dobre warunki zatrudnienia. Moż-
liwość kierowania oddziałem. Tel. 84-6963296.

•	 Prywatna	przychodnia	w	Chełmie	nawiąże	współ-
pracę z laryngologiem. Tel 514 058 988.

•	 Lekarza	pediatrę	 zatrudnię	 –	Wólka/	Turka	 (2	
km od Lublina, k. obwodnicy) – do uzgodnie-
nia czas pracy, najchętniej umowa cywilnopraw-
na, kontakt: balys@multimed.info.pl lub tel. 609 
730 688.

•	 NZOZ	Omni-Med	w	Chełmie	zatrudni	na	atrak-
cyjnych warunkach lekarza rodzinnego, pedia-
trę, internistę na umowę o pracę lub kontrakt, do 
uzgodnienia. Tel. 500 239 199.

•	 Centrum	Medyczne	w	Lublinie	zaprasza	do	współ-
pracy lekarzy specjalistów. Wizyty komercyjne, do-
bre warunki finansowe, bliskość SPSK4 i DSK. Tel. 
604 485 601.

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

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

•	 SP	Wojewódzki	Szpital	Psychiatryczny	w	Radecz-
nicy zatrudni od zaraz specjalistów psychiatrów 
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. 
Tel. 509 296 437.

•	 Praca	dla	dermatologa	(może	być	w	trakcie	spe-
cjalizacji). NZOZ Lubartów. Tel 797 709 909.

•	 NZOZ	Pro-Med	w	Piotrkowie	Trybunalskim	za-
trudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub 
chorób wewnętrznych uprawnionego do zbiera-
nia deklaracji. Tel. 607 597 507, 787 946 996, (54) 
265 40 11 promed1@wp.pl

•	 Centrum	Medyczne	Anamed	w	Lubartowie	za-
trudni na dobrych warunkach, lekarzy specjali-
stów: diabetologa, neurologa, laryngologa, oku-
listę, lekarza rodzinnego, pediatrę, endokrynolo-
ga, chirurga. Oferujemy miłą i przyjazną atmosfe-
rę w pracy. Tel. 602 502 211

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.

•	 Przychodnia	EMPATIA	w	Międzyrzecu	Podlaskim	
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna 
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen-
ci prywatni. 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.

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	ze	specjalizacją	ze	
stomatologii zachowawczej z endodoncją lub sto-
matologii ogólnej w gabinecie w Lublinie, świad-
czącym usługi prywatnie i w ramach NFZ. Tel. 604 
455 557.

O
głoszenia drobne przyjm

ujem
y w

 form
ie plików

 tekstow
ych przysyłanych drogą e-m

ailow
ą na adres: m

edicus@
oil.lublin.pl

•	 NZOZ	w	Lublinie	zatrudni	 lekarza	 stomatologa	
z doświadczeniem. Wizyty tylko komercyjne. Tel. 
604 485 601. 

•	 NZOZ	w	Lublinie	zatrudni	 lekarza	stomatologa.	
Praca w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel. 
604 455 557.

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	oraz	osobę	chętną	na	
stanowisko asystentki stomatologicznej. Tel. 502 
644 342. 

•	 Prężnie	działający	gabinet	Prestige	Stomatologia	
w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa o specja-
lizacji leczenia zachowawczego oraz endodoncji. 
Oferujemy dogodne warunki współpracy i życz-
liwy zespół. Osoby zainteresowane proszone są 
aplikowanie CV e-mail: prestigestomatologia@
gmail.com

•	 Zatrudnię	w	Zamościu	 lekarza	 stomatologa	ze	
znajomością endodoncji (pacjenci prywatni ). Tel. 
600 378 870. 

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

•	 Praca	dla	lekarza	dentysty	w	Lublinie.	Przyjmuje-
my pacjentów prywatnie oraz młodzież i dzieci 
w ramach umowy z NFZ. Proponujemy korzyst-
ne warunki współpracy. Zainteresowanych leka-
rzy uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na 
adres poczty elektronicznej: gabinetydentystow@
wp.pl. lub telefonicznie na numer 515 606 664. 

•	 Podejmiemy	współpracę	ze	 specjalistą	 implan-
tologiem stomatologicznym w gabinecie w Lu-
blinie. Oferujemy korzystne warunki współpracy. 
Zainteresowanych specjalistów prosimy uprzej-
mie o kontakt telefoniczny pod numerem 515 
606 664.

•	 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. 

•	 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.

•	 Poradnia	Multimed	podejmie	współpracę	z	leka-
rzem stomatologii zachowawczej z endodoncją. 
Praca z mikroskopem. Tel. 793 501 543, e-mail: 
agnes@eserwer.pl

•	 Poradnia	Multimed	podejmie	współpracę	z	leka-
rzem stomatologii zachowawczej. Tel. 793 501 543 
e-mail: agnes@eserwer.pl

•	 Luxmed-Uzdrowisko	Nałęczów	nawiążę	współ-
pracę z lekarzem stomatologiem świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Ofer-
ta współpracy dotyczy naszych placówek w Na-
łęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub mail: 
bok@luxmednaleczow.pl

•	 Prywatna	Praktyka	Stomatologiczna	DENTICA	
w Biłgoraju zaprasza do współpracy lekarzy sto-
matologów. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 
692 476 356 po 19.00.

•	 Praca	dla	lekarza	stomatologa	w	szkole	w	RYKACH	
2-3 dni. Tel. 606 609 390. 

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	gabinecie	w	Lu-
blinie świadczącym usługi prywatnie i w ramach 
NFZ. Tel. 604 455 557.

•	 Praca	dla	 lekarza	 stomatologa	–	mile	widziana	
specjalizacja ze stomatologii zachowawczej i en-
dodoncji. prestigestomatologia@gmail.com

Drobne

•	 Sprzedam	aparat	punktowy	rtg	KODAK	2200	wraz	
z radiowizjografią KODAK 5000, fartuch, pozycjo-
nery zakupione w firmie 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 firmowym. Tel. 
512 223 671. 

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 fizycznych, 
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_file/0008/97262/
ru027-14-VII.pdf

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

Sprzedam hotel 
z restauracją w Chełmie. 

Obiekt można zaadaptować 
na dom opieki itp. 

Więcej informacji  
pod nr telefonu 505 180 785  

lub ksh29@wp.pl 

Pomieszczenie  
do wynajęcia

na gabinety lekarskie 
w pobliżu apteki 

w atrakcyjnej lokalizacji 
w Radzyniu Podlaskim. 

Tel. 600 381 278

•	 Wynajmę	dom	o	pow.	120	mkw.	w	Kamionce,	
pow. Lubartowski. Budynek jest przystosowany 
do działalności medycznej; posiada dokumenty 
pozwalające na rejestrację NZOZ. Świeżo po re-
moncie. Tel. 603 720 872.

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

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

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

•	 Pomieszczenia	do	wynajęcia	na	gabinety	 lekar-
skie, w pobliżu apteki w atrakcyjnej lokalizacji 
w Radzyniu Podlaskim. Tel. 600 381 278.

•	 Kupię	działający	NZOZ	w	zakresie	POZ	ze	zbudo-
waną bazą pacjentów. Tel. 604 485 601.

•	 Sprzedam	dobrze	prosperującą	Przychodnię	Le-
karza Rodzinnego wraz ze stomatologią. Umo-
wa z NFZ. Placówka działa od 9 lat. Jest położona 
w Lublinie na młodym i prężnie rozwijającym się 
osiedlu. Tel. 601 283 362.

•	 Sprzedam	 aparat	 EKG	 typ	 B5E	 GREEN	 cena	
1400,00 zł oraz negatoskop jednoklatkowy z re-
gulacją, typ NGP11, cena 400,00 zł. Tel. 502 
115 045.

•	 Sprzedam	przychodnię	stomatologiczną	(2	fote-
le) w Lublinie. Można też kupić z mieszkaniem na 
górze. Od 15 lat duży kontrakt na NFZ. Przyjmu-
jemy dzieci. Tel. 667 777 633.

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

•	 Sprzedam/wynajmę	atrakcyjny	lokal,	idealny	pod	
gabinety lekarskie, 219 mkw., Krasnystaw ul PCK 
13, kontakt: tel. 501 489 988, mail: dulkapro@gma-
il.com
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(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
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e-mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

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

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

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

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

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

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

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

• 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 w godzinach pracy LIL

• 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)

reklam
a

Klauzula informacyjna dla odbiorców treści 
reklamowych załączanych do Medicusa

Uprzejmie informujemy, że wraz z wysyłką 
niniejszego czasopisma przekazujemy Państwu 
spersonalizowane treści reklamowe, wyselekcjo-
nowane za pomocą automatycznych kryteriów 
wyszukiwania – przykładowo: reklamy skorelo-
wane są z posiadaną przez Czytelnika specjaliza-
cją. Zgodnie z art. 22 Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania danych osobowych. 

Wniesienie sprzeciwu nie oznacza, że będzie-
my wysyłać mniej treści reklamowych; oznacza 
natomiast, że wysyłane materiały reklamowe mo-
gą nie być dopasowane do Państwa upodobań.

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wo-
bec otrzymywania spersonalizowanych tre-
ści reklamowych wyselekcjonowanych za po-
mocą automatycznych kryteriów wyszukiwa-
nia wystarczy przesłać do nas e-mail na adres: 
odo@oil.lublin.pl. W tytule wiadomości nale-
ży wpisać „Sprzeciw Medicus” zaś w jej treści 
podać swoje imię, nazwisko i numer PWZ. 

Ponadto informujemy, że pełna informa-
cja na temat zasad przetwarzania i ochrony 
danych osobowych Członków Lubelskiej Izby 
Lekarskiej jest dostępna na stronie www.oil.
lublin.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobo-
wych” oraz Biurze i Delegaturach LIL. 
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

“WAWROSZ” SP.J.
43-300 Bielsko-Biała, Warszawska 158
bielsko.subaru.pl salon@bielsko.subaru.pl 33 827 10 30



Prezentowana cena dotyczy modelu Santa Fe 2.0 CRDi (150KM) 6MT 2 WD w wersji Premium (o zużyciu paliwa w cyklu mieszanym 5,7 l / 100 km i emisji CO2 - 151 
g/km) jest rekomendowaną ceną brutto i nie wyklucza wprowadzenia promocji dealera. Samochód prezentowany w reklamie to Santa Fe 2.0 CRDi (185KM) 8AT 
4 WD w wersji Platinum z pakietem Inspiration i panoramicznym oknem dachowym (o zużyciu paliwa w cyklu mieszanym 6,2 l / 100 km i emisji CO2 - 162 g/km) 
i różni się wizualnie od samochodu o komunikowanej, rekomendowanej cenie. 5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych 
samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. 
Szczegóły dot. propozycji cenowej i programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Zawarta powyżej 
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

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

Czas i przestrzeń dla Ciebie.

Nowej Generacji
SANTA FE

Santa Fe Nowej Generacji
Hyundai Santa Fe to samochód, który szanuje Twój czas i oferuje Ci przestrzeń do realizacji 
planów. Komfortowe wnętrze dla siedmiu osób z trzema rzędami siedzeń dba o wygodę 
podróżnych, a napęd na cztery koła HTRAC zapewnia punktualne osiągnięcie celu w każdych 
warunkach. Bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje asystenta bezpiecznego 
wysiadania wykrywającego zbliżające się pojazdy, wsparcie bezkolizyjnego cofania i system 
monitorujący tylne siedzenia. A gdybyś chciał poczuć się jeszcze bardziej komfortowo, 
Santa Fe dysponuje najwyższej klasy nagłośnieniem Krell oraz wyświetlaczem head-up display. 
Zainwestuj w swój czas i swoją przestrzeń z nowym Hyundaiem Santa Fe. 

Zapraszamy do salonu. 

już od 149 900 zł




