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Fantomy czekają!
– Symulacje medyczne to już standard nowoczesnego nauczania studentów w uniwersytetach medycznych w kraju – mówi
Kamil Torres, szef nowo otwartego Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Anna Augustowska
str. 2-3

Trombektomia nadzieją w udarach
– Aktualnie trombektomia jest już uznaną metodą leczenia
udaru, jednak nie jest dodatkowo ﬁnansowana, chociaż były zapowiedzi, że będzie to miało miejsce od 1 lipca 2018 r. Lublin
jest liderem w wykonywaniu trombektomii mechanicznej w skali całej Polski. Trombektomia zmniejsza śmiertelność i znacznie
zmniejsza niesprawność poudarową –
mówi Tomasz Hasiec, kierownik Oddziału
Neurologicznego WSzS im. Wyszyńskiego w Lublinie, w
rozmowie z Jerzym Jakubowiczem
str. 10-11

Klucz do kariery – wręczony!
17 września br. 168 młodych lekarzy i 17 lekarzy dentystów, absolwentów lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, odebrało Prawo Wykonywania Zawodu w czasie
uroczystego spotkania z władzami Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Anna Augustowska
str. 7
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Medale LIL

Lublin. Centrum Symulacji Medycznej otwarte

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują
na odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zasady przyznawania medalu zawarte są w regulaminie Kapituły Medalu LIL, który wraz z formularzem listu promującego zamieszczone są na stronie internetowej
Izby – w zakładce Odznaczenia.
Wypełnione wnioski w formie listu promującego należy przesłać do sekretariatu LIL w terminie
do 15 października 2018 r.
Kapituła Medalu
Lubelskiej Izby Lekarskiej

Informacja dla prowadzących
praktykę prywatną
Informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia wprowadziło zmianę do graficznego interfejsu użytkownika RPWDL, polegającą na ujawnieniu informacji dotyczących adresu do korespondencji praktyk lekarskich.
W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg rejestrowych adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności prosimy o wypełnienie formularza weryfikacji
adresu do korespondencji oraz przesłanie na adres e-mail: rejestr.praktyk@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.

Profilaktyka po lubelsku
Już po raz czwarty, z okazji przypadającego 22 września Międzynarodowego Dnia Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej, Lubelski
Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców wraz z partnerami: Fundacją
Dawców Komórek Macierzystych Szpiku i Centrum Medycznym Luxmed
organizuje akcję pod hasłem „Profilaktyka po lubelsku”.
– Do tej pory nasza akcja była inicjatywą realizowaną wyłącznie na
terenie Lubelszczyzny. W tym roku to się zmienia, obok 184 przychodni
lubelskich w akcji wezmą udział przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej z Poznania i okolic oraz z Podlasia. Są deklaracje, że w przyszłym
roku dołączą następne z innych regionów Polski. Bardzo cieszymy się, że
akcja rozwija się i przekracza granice województwa lubelskiego – mówi
Małgorzata Stokowska-Wojda z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców.
– W ramach akcji pobierana jest krew pacjentom z naszych praktyk
na profilaktyczne badanie morfologii. Odbywa się też rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku – informuje Małgorzata Stokowska-Wojda
Podczas wcześniejszych edycji akcji wykonano kilkanaście tysięcy badań morfologii krwi, są też dawcy komórek macierzystych szpiku, którzy zostali dawcami faktycznymi dając tym samym innym jedyną szansą na życie.
Tegoroczna akcja badania krwi odbyła się 24 września i jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem pacjentów. Badania są dla pacjentów
bezpłatne, a ich koszty pokrywają przychodnie. Między 18 a 21 września
prowadzona była rejestracja potencjalnych dawców.
Wcześniej odbyły się warsztaty dla lekarzy rodzinnych z zakresu hematoonkologii i transplantologii, które poprowadził Adam Walter-Croneck z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowanej przez prof. Marka Husa. Przeprowadzono też szkolenie dla pielęgniarek.
Ankiety i materiał genetyczny z każdej praktyki trafiły do Fundacji
Dawców Komórek Macierzystych Szpiku, która prowadzi rejestr potencjalnych dawców zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
aa
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Fantomy czekają!
Sześć kondygnacji i ponad 8 tysięcy
mkw. powierzchni. Imponująca fasada
z betonu i szkła. W środku naszpikowane
elektroniką urządzenia i fantomy do nauczania medycyny. Tak na chwilę przed
otwarciem prezentowało się Zintegrowane Interdyscyplinarne Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki w Lublinie.
To najnowsza inwestycja lubelskiej
uczelni medycznej, która zgodnie z nowymi wymogami będzie mogła tu kształcić
swoich studentów, lekarzy ale także ratowników medycznych, ﬁzjoterapeutów, pielęgniarki i położne.
– Symulacje medyczne to już standard nowoczesnego nauczania studentów
w uniwersytetach medycznych w kraju –
mówi szef lubelskiego Centrum Symulacji Medycznej Kamil Torres. – I mimo że
żaden najdoskonalszy nawet symulator nie
zastąpi żywego człowieka, to prowadzone
na fantomach zajęcia dają przede wszystkim możliwość zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, bo zanim student podejdzie do chorego będzie miał okazję w bezpiecznych warunkach przećwiczyć – i to
wielokrotnie – różne czynności na fantomach. Pozwala to też na utrwalanie umiejętności, które w warunkach realnych są wykonywane dość rzadko,
np. intubacja dotchawicza, wkłucie centralne, dojście doszpikowe, kardiowersja i stymulacja przezskórna, resuscytacja noworodka i niemowlęcia. Oczywiście studenci będą tu uczyć się także prostych umiejętności m.in.
wkłucia, zakładania cewnika, czy szycia rany.
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i pokoje do cichej nauki. – Za pomocą symulatorów i sprzętu,
jak w prawdziwej np. sali operacyjnej czy na oddziale intensywnej terapii, będzie można tu ćwiczyć procedury diagnostycznolecznicze, wielokrotnie je powtarzać, aż do osiągnięcia perfekcji, co zapewne przyniesie spodziewany efekt w przyszłej pracy zawodowej i kontaktach z pacjentami – podkreślał dwa lata
temu prof. Andrzej Drop, rektor UM w Lublinie w czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Nowoczesne symulatory mogą realistycznie kaszleć, okazywać ból, a nawet wymiotować sztuczną treścią pokarmową
i krwawić sztuczną krwią, wywołując u personelu medycznego stres i potrzebę natychmiastowego działania. Dzięki nim istnieje możliwość ćwiczenia każdej krytycznej sytuacji, która zagraża życiu prawdziwego pacjenta, i doskonalenia umiejętności bez narażania na ryzyko osób żyjących.
– To tak jak w nauce pilotażu. Zanim pilot usiądzie za sterami prawdziwego samolotu, musi ćwiczyć na symulatorach – dodaje Torres.
I lubelscy studenci już od początku
tego roku akademickiego będą mieli
wyjątkowe ku temu możliwości (zajęcia na symulatorach były prowadzone
na UM w Lublinie od 2013).
Centrum jest tak naprawdę bardzo realistycznym odzwierciedleniem
prawdziwego szpitala z salami: operacyjną i porodową; jest SOR i symulator ambulansu, także oddział intensywnej terapii, a nawet mieszkanie
w typowym polskim bloku (tu przy
ul. Dębowej), z którego chory będzie
zabierany do szpitala. Centrum ma też
aptekę. Jedno z pięter zajmują wyłącznie sale z fantomami dla dentystów.
W budynku znajduje się także aula
wykładowa na ponad 300 miejsc (sala zachwyca pod względem akustyki).
Na najniższej kondygnacji mieści się
nowoczesna czytelnia multimedialna

Koszt inwestycji (budowa budynku a także jego wyposażenie) wyniósł niemal 50 mln zł.
– Dla mnie ogromną wartością prowadzonych tu zajęć jest
ich interprofesjonalizm, gdzie razem uczą się (ćwicząc pracę
w zespole) lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne. Tak jak w realnym szpitalu, gdzie wszyscy muszą ze sobą
współpracować. Niezwykle ważnym elementem jest też stała
nauka komunikacji zarówno między personelem, jak i z chorymi, w czym ogromną rolę mają nasi pacjenci grani przez wolontariuszy – mówi Torres.
Tekst Anna Augustowska
Zdjęcia Marek Stankiewicz
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24h Opieka Prawna dla Lekarzy
i Lekarzy Dentystów
z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

24h Infolinia prawna

501 538 539

Jak korzystać z usług Lex Secure
24H Opieka Prawna?

Rozwiąż problem prawny.
O każdej porze.

24H infolinia 501 538 539

?
24H Strefa Klienta
Lex Secure

Lekarz LIL

Dokument odpowiedzi
przesłany na e-mail

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

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

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).

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

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

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 przygotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu.
Odpowiedzi udziela zespół doświadczonych prawników
– radców prawnych i adwokatów. Nie ograniczamy
ilości usług, kierujemy się zasadą, że realizacja kolejnej usługi prawnej rozpoczyna się niezwłocznie po

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

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

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 przygotowywania 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 profesjonalnej 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.

24h Infolinia Prawna
501 538 539

biuro@opiekaprawna.pl
www.opiekaprawna.pl

Z obrad ORL – wrzesień 2018 r.
Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie w dniu 12 września 2018 r.
prowadził Leszek Buk, prezes Lubelskiej
Izby Lekarskiej.
Sprawozdania z działalności delegatur
przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – w dniu
9 czerwca 2018 r. przeprowadzony został przez Komisję Kształcenia Medycznego kurs RODO, w którym uczestniczyło 83 lekarzy. W omawianym okresie
zmarło dwóch lekarzy członków delegatury: w wieku 90 lat zmarł dr Stanisław
Mroczkowski – ginekolog oraz dr n. med.
Stanisław Czop, długoletni ordynator Oddziału Laryngologicznego i budowniczy
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z prośbą
lekarzy zorganizowano, przy współpracy
z biurem podróży, trzy wycieczki zagraniczne: do Austrii, na Białoruś (Brześć,
Skoki) oraz na Węgry.

Delegatura Chełm – w dniu 31.08
2018 r. przedstawiciel delegatury uczestniczył w obradach Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie. 12.09
2018 r. odbył się kurs szkoleniowy dla
lekarzy dentystów – „Ochrona radiologiczna pacjentów”, w którym uczestniczyło 62 lekarzy.
Delegatura Zamość – w dniu 16.06
2018 r. odbył się tradycyjny mecz piłkarski, Lekarze – Prawnicy, dla uczczenia pamięci dr. Jerzego Mazura oraz o puchar
prezesa Zamojskiej Delegatury Zrzeszenia Prawników. Mecz, połączony z piknikiem, zakończył się zwycięstwem naszych kolegów 4:0. W kursie szkoleniowym, poświęconym RODO, uczestniczyło 80 lekarzy. Większość lekarzy, zatrudnionych w szpitalach, złożyła tzw.
lojalki.
Delegatura Lublin – Prezydium ORL
wyraziło zgodę na doﬁnansowanie konferencji Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii, z okazji
20-lecia ich działalności w Kiszyniowie.
Wysłano do lekarzy karty Lex Secure 24
h opieka prawna. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania Honorowego Dyplomu
LIL. Delegowano przedstawicieli Lubelskiej Izby Lekarskiej do prac w komisjach
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Lubelska Izba Lekarska
NRL: Komisja Etyki Lekarskiej – Ewa
Tuszkiewicz-Misztal, Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – Elżbieta Kuszewska, Komisja ds. Kultury – Dariusz
Hankiewicz, Komisja ds. Egzaminów
z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców – Maria Dura, Katarzyna Marzec, Marek Stankiewicz. Wysłano pismo
do dyrektora WSS im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Lublinie w sprawie zapowiadanej likwidacji Oddziału Gastroenterologii w tym szpitalu.
Sprawozdania z działalności komisji problemowych ORL przedstawili
ich przewodniczący lub osoby upoważnione.
Komisja Kultury – w dniu 29 września 2018 r. w siedzibie LIL (Galeria Sztuki „U Lekarzy”) odbędzie się wernisaż
wystawy malarskiej Małgorzaty Bochenko – „W rytmie ﬂamenco i pasodoble”.
W dniach 18-23 września 2018 r. odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą VI Ogólnopolski Plener Fotograﬁczny Lekarzy. Komisja Kultury ORL ogłasza III Ogólnopolski
Konkurs Poetycko-Literacki – „Lekarze Dzieciom”. Prace można nadsyłać do 31.10.2018 r.
Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniu 29.09.2018 r. odbędzie się
Piknik Strzelecki dla Lekarzy i ich
Rodzin, współorganizowany przez
Lubelską Izbę Lekarską. Strzelnica
Sten’a została rozbudowana i teraz, jednocześnie, może na niej strzelać nawet
30 osób. W czasie pikniku przewidziano
dodatkowe atrakcje, jak np. jazdy próbne samochodami, ognisko.
Komisja ds. Konkursów – desygnowano przedstawicieli samorządu lekarskiego do: 9 konkursów na pielęgniarkę
oddziałową w szpitalach, do 3 konkursów na stanowisko zastępcy ordynatora
ds. medycznych: w Bełżycach, Chełmie
i Lublinie oraz do 2 konkursów na stanowisko ordynatora Oddziału SP ZOZ Szpitala MSWiA w Lublinie.
Komisja Stomatologiczna – w czasie dwóch posiedzeń omawiano organizację pracy i plan pracy Komisji Stomatologicznej, wybrano delegatów do zespołów roboczych KS NRL. Wystosowano
pismo do prof. Andrzeja Matyji, prezesa
NRL, w sprawie wątpliwości interpretacyjnych, związanych z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych oraz do Karola Tarkowskiego
– dyrektora LOW NFZ, z prośbą o udzielenie informacji w zakresie rodzaju najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,
dotyczących wykonywanych świadczeń
stomatologicznych i ich wpisywania do
MEDICUS 10/2018

dokumentacji medycznej, a ujawnionych
podczas przeprowadzanych kontroli.
Komisja Kształcenia Medycznego
– skierowano na staż podyplomowy, od
1 października 2018 r., 206 lekarzy do
14 jednostek szkolących oraz 56 lekarzy dentystów do 26 jednostek szkolących. Wszystkim stażystom przygotowano książeczki stażowe, ramowe programy szkolenia oraz skierowania na staż.
Przygotowywany jest program szkoleń
na pierwsze półrocze 2018 r.
Komisja Młodych Lekarzy – jednym
z istotnych postulatów młodych lekarzy
jest możliwość przejęcia przez Lubelską
Izbę Lekarską organizacji szkoleń naszych rezydentów, bo w szkoleniach organizowanych przez CMKP często brakuje miejsc szkoleniowych dla naszych
koleżanek i kolegów.
Komisja Socjalno-Bytowa – realizuje na bieżąco program pomocy dla naszych członków, zgodnie z obowiązującym regulaminem, udzielając pożyczek
zwrotnych, bezzwrotnych osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej (5), zasiłków pogrzebowych oraz, co
szczególnie cieszy, 49 zasiłków z okazji
urodzin nowego przedstawiciela rodziny lekarskiej.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– przygotowano 8 zaświadczeń dla uznania kwaliﬁkacji zawodowych w krajach
Unii Europejskiej. Skreślono z listy członków ORL w Lublinie 25 osób, w tym 9
osób z powodu śmierci lekarza.
W podjętych uchwałach Okręgowa Rada Lekarska dokooptowała do składu Komisji Kultury kol. Małgorzatę Bochenko
oraz do składu Komisji Stomatologicznej – kol. kol. Teresę Bachanek i Mariana Wróblewskiego.
Okręgowa Rada Lekarska zatwierdziła
regulamin działania Komisji ds. Konkursów. Okręgowa Rada Lekarska stwierdziła, że obecna formuła tekstowa i graﬁczna
biuletynu LIL „Medicus”, wymaga dokonania pewnych zmian. W związku z tym
została powołana, na okres VIII kadencji,
Rada Programowa biuletynu „Medicus”.
Do zakresu działania Rady Programowej
należy m. in. zapewnienie członkom LIL
informacji o działaniach organów Samorządu Lekarkiego, Prezydium i prezesa
Izby, informacji o działaniach Lubelskiej
Izby Lekarskiej, w wymiarze lokalnym,
ogólnokrajowym i międzynarodowym
oraz wspieranie wszelkich działań służących konsolidacji środowiska lekarskiego. Przewodniczącym Rady Programowej został Dariusz Hankiewicz, a członkami: Monika Bojarska, Teresa Dobrzańska-Plilichowska, Ewa Dudko, Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski.
(jj)

Klucz do kariery – wręczony!
Na ten dzień czeka każdy student Wydziału Lekarskiego i Stomatologicznego – to dzień, kiedy otrzyma dokument – przepustkę do kariery: Prawo wykonywania zawodu.
17 września br. 168 młodych lekarzy i 17 lekarzy dentystów,
absolwentów lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, odebrało
swoje prawo w czasie uroczystego spotkania z władzami Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Uroczystości wręczenia Prawa wykonywania zawodu przewodniczyła Monika Bojarska-Łoś, która wyczytywała kolejne
nazwiska osób uprawnionych do odebrania dokumentu. – Mam
zaszczyt po raz pierwszy odczytać i podać do publicznej wiadomości nazwiska nowych lekarzy – mówiła nie kryjąc wzruszenia Bojarska-Łoś.

Ceremonię, która odbyła się w auli gmachu Collegium Maius UM przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie, poprzedziła przygotowana i przedstawiona przez Grzegorza Pietrasa prezentacja na temat zadań i obowiązków, jakie realizuje samorząd
lekarski. Była to doskonała okazja, aby najmłodsi członkowie
LIL poznali nie tylko jej historię, ale także obecne władze lubelskiej Izby i jej strukturę.
– Izba jest dla was – podkreślał na zakończenie swego wystąpienia Pietras. – Liczymy na wasze zaangażowanie także w działalność w samorządzie. Przychodźcie do nas! – apelował.

Prawa wręczali wiceprezesi ORL: Grzegorz Pietras – młodym lekarzom i Jacek Szkutnik – lekarzom dentystom. Ale nie
tylko ten dokument – każdy z młodych lekarzy otrzymał także
Kodeks etyki lekarskiej, imienną pieczątkę lekarską i wyjątkową
książkę pt. „Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy
medycyny”, której autorem jest zmarły w 2012 roku prof. Andrzej Szczeklik. Nie tylko! Każdy otrzymał też Bon Edukacyjny na bezpłatną, roczną prenumeratę czasopism medycznych:
„Medycyny po dyplomie” i „Medical Tribune/ Medical Tribune Stomatologia” a także znaczek LIL.
Uroczystości towarzyszyły oklaski kolegów, współmałżonków a także rodziców młodych lekarzy. Końcowym akcentem był kameralny koncert w wykonaniu rezydentki Agnieszki Zarębskiej, która wykonała kilka piosenek, a także bankiet
z lampką wina.
Tekst Anna Augustowska
Zdjęcia Marek Stankiewicz
MEDICUS 10/2018

7

Celująco na dyplomie

Liderzy proﬁlaktyki:
Lublin, Nałęczów, Karczmiska
i Opole Lubelskie

W medycynie trzeba odnaleźć swoją drogę
z Sylwią Gajek,
tegoroczną absolwentką I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Za chwilę blisko 300 Pani koleżanek i kolegów odbierze dyplomy ukończenia studiów, ale tylko Pani dyplom
ma tak wysoką średnią – 4,85. Medycyna to prawdziwa miłość?
– To prawda i z każdym rokiem ta miłość rośnie, chociaż nie od początku tak
było. W liceum zdecydowanie najbardziej pasjonowałam się przedmiotami
ścisłymi z chemią na czele. Po maturze
złożyłam dokumenty nie tylko na wydział lekarski, ale też na wydział inżynierii chemicznej. Jednak czekając na wyniki już wiedziałam, że zależy mi wyłącznie na medycynie. I tak się stało.

• Wybór padł na lubelski Uniwersytet Medyczny.
– Przyjechałam tu z Wiązownicy Dużej w Świętokrzyskiem i Lublin stał się
moim domem na sześć lat. Nie ukrywam,
że bardzo mi bliskim. Studiując tu spotkałam wspaniałych ludzi, nawiązałam
wiele przyjaźni, ale przede wszystkim
zdobyłam wiedzę, nie tylko medyczną, konieczną do wykonywania zawodu lekarza, ale też wiedzę o sobie samej, o tym na ile mnie stać, z czego jestem gotowa zrezygnować dla tego zawodu, a z czego nie. To bardzo ważne, bo
uprawianie medycyny daje bardzo dużo

później” może skończyć się bolesną porażką. Gdybym mogła dziś radzić coś osobom, które za chwilę rozpoczną studiowanie kierunku lekarskiego, to moja rada będzie prosta: trzeba uczyć się systematycznie, nie odkładać niczego na ostatnią chwilę. To będzie wspaniale procentować, rozbudzi ciekawość, pozwoli działać w kołach naukowych i organizacjach
studenckich, co z kolei ułatwi wybór specjalizacji.

satysfakcji ale też stawia przed lekarzem
ogromne wymagania. Aby nie spotkało nas rozczarowanie, trzeba umieć się
w tym odnaleźć.
• Czyli umieć rezygnować z pewnych
sfer życia?
– Może raczej przesuwać pewne marzenia i oczekiwania. Moim hobby są podróże, głównie po krajach Europy. Kiedy miałam dużo nauki, spiętrzenie zaliczeń czy egzaminów po prostu odkładałam te plany na później, na po sesji, albo
– co zdarzyło się kilka razy – zdawałam
egzaminy we wcześniejszych terminach
tzw. zerówkach, aby już na spokojnie podróżować. Trzeba umieć określić zarówno wartości, jak i cele w życiu i dążyć do
ich realizacji. Ważne jest, by sprecyzować swoje priorytety, wyznaczyć sobie
ich hierarchię – wtedy wszystko można
ze sobą pogodzić

• Ale sukces w nauce to chyba jeszcze coś?
– Zdecydowanie najważniejsza jest
systematyczna praca. Te studia to ogrom
nauki, często przytłaczający. Odkładanie poszczególnych partii materiału „na

• Ułatwiło?
– Na pewno wiem, że nie będę zabiegowcem, chociaż co najmniej 50 proc.
z nas rozpoczynając studia chciało być
chirurgami. Myślę o specjalizacji z chorób wewnętrznych, jednak daję sobie jeszcze rok na podjęcie ostatecznej decyzji.
Zaraz rozpoczynam roczny staż w szpitalu i to będzie czas, w którym sprecyzuję moją dalszą drogę zawodową.

Medycynę wybrałam spontanicznie
narzucono, aby go przyswoić, trochę mnie
przytłoczyły. Musiałam przyzwyczaić się
do nowej rzeczywistości – można powiedzieć, że był to dla mnie swego rodzaju
chrzest bojowy. Nagle okazało się, że zamiast piątek dostawaliśmy tróje i byliśmy
zachwyceni. Na szczęście do wszystkiego można przywyknąć, a ponieważ w drugim semestrze sytuacja znacznie się poprawiła z biegiem czasu studia stały się
przyjemnością.

z Aleksandrą Pałką,
tegoroczną absolwentką II Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Na Pani wydziale studiowało ponad
140 osób, ale tylko Pani otrzymała dyplom z wynikiem celującym. To chyba
duże wyróżnienie?
– Muszę przyznać, że tak. Jest to dla
mnie tym większe wyróżnienie, że na naszym wydziale panował naprawdę wysoki, wyrównany poziom. Wielu z nas
udzielało się dodatkowo w kołach naukowych, organizacjach studenckich, wolontariatach, współorganizowało konferencje oraz pisało prace naukowe. Wyróżnienie wśród takiego grona sprawia
jeszcze większą satysfakcję i jest po prostu bardzo miłe.
• Wasz rok słynął z rodzinnej atmosfery. To chyba też sprzyjało nauce?
– Naprawdę potraﬁliśmy trzymać się
razem i współpracować ze sobą. Wymiana materiałów, notatek z zajęć, wspólne
opracowywanie tematów nie było niczym
niezwykłym. Ta świadomość, że ma się
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wokół siebie ludzi, na których można polegać, jest bardzo ważna. Dzięki niej mamy poczucie komfortu, w którym łatwiej
się pracuje, zdobywa nowe umiejętności
i uczy współpracy, co w zawodzie lekarza jest niezwykle cenne.
• Studia na wydziale lekarskim to było marzenie, a może kontynuacja rodzinnych tradycji?
– Tak naprawdę ani jedno, ani drugie.
Od zawsze miałam zacięcie do matematyki, więc początkowo myślałam o studiach związanych z przedmiotami ścisłymi. W trakcie nauki w pierwszej klasie liceum pojawiały się różne pomysły
na przyszłość wiążące mnie raczej z politechniką. Dosyć długo zastanawiałam się
nad ekonomią, jednak z biegiem czasu i –
chyba trochę pod wpływem rozmów ze
znajomymi – coraz bardziej kierowałam
się w stronę medycyny. Ostatecznie wybrałam fakultet biologiczno-chemicznoMEDICUS 10/2018

• Czy studia pomogły w podjęciu decyzji o kierunku dalszej drogi zawodowej?

-ﬁzyczny i z tych właśnie przedmiotów
pisałam maturę. Patrząc chłodno na moją decyzję sprzed lat, muszę przyznać, że
wybór medycyny był zdecydowanie wyborem spontanicznym.
• Rozumiem, że trafnym?
– Tak. Chociaż początki były trudne – szczególnie pierwszy semestr, kiedy ogrom materiału i tempo, jakie nam

– Wciąż nie mam ostatecznie sprecyzowanego planu na swoją przyszłość zawodową. Liczę, że nadchodzący staż podyplomowy pomoże mi w podjęciu decyzji, której później nie będę żałować. Myślę, że kobietom jest trochę trudniej, gdyż
muszą pogodzić zaangażowanie w pracy
z macierzyństwem, obowiązkami domowymi i wychowawczymi. Wiem już na
pewno, że nie zostanę chirurgiem. Podoba mi się endokrynologia, ale ponieważ
jest to bardzo pożądana specjalizacja, na
którą ciężko się dostać dopiero czas i wyniki z LEKu pokażą, czy będzie dla mnie
osiągalna.

Dyplomy z wynikiem celującym odebrały
trzy osoby z I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym:
– Sylwia Gajek – 4,85
– Dorota Komanda-Barczak – 4,76
– Ewa Mokrzycka – 4,76.
A także jedna osoba z II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym:
– Aleksandra Pałka – 4,80.
Wśród dentystów najlepsze wyniki na dyplomie otrzymały trzy osoby:
– Dominika Rudy – 4,51
– Dominika Adamska – 4,50
– Anna Cebulak – 4,48.
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Wzorowo
walczą z grypą!
Za wzorowy udział w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy gminy Nałęczów i Karczmiska
otrzymały nagrodę Nowego Lidera,
a gminy Opole Lubelskie i Lublin
nagrodę Lidera.
Konkurs Samorządowy Lider co roku wyróżnia najaktywniejsze samorządy, które z największym zaangażowaniem i uwzględniając najnowsze osiągnięcia medycyny realizują projekty zdrowotne w zakresie proﬁlaktyki
grypy. Nagrody zostały wręczone 12
września podczas Flu Forum 2018.
W tym roku Flu Forum odbyło się
po raz dziesiąty, a program obchodził
5-lecie powstania. To również pierwszy sezon grypowy, w którym osoby powyżej 65 r. ż. będą mogły skorzystać z refundowanych szczepionek
przeciw grypie.
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jak co roku wyłonili samorządy terytorialne, które
w tym roku przysłużyły się ograniczaniu zachorowań na grypę w Polsce. –
Samorządy terytorialne najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. Co
więcej, bardzo często same ponoszą
konsekwencje grypy płacąc za leczenie jej powikłań, które często wymagają hospitalizacji. Grypa to groźna choroba, dlatego każdego roku wyróżniamy pracę lokalnych władz w zakresie
jej zwalczania. Dzięki programom realizowanym przez samorządy, co roku
w całej Polsce zostaje zaszczepionych
ok. 200 tys. osób i są to głównie osoby z grup ryzyka – podsumował prof.
Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
Samorządowy Lider to akcja, której celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz
popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie proﬁlaktyki grypy. 12 września podczas X
Debaty Flu Forum Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyznał samorządom tytuły: Nowego Lidera, Lidera, SuperLidera oraz Eksperta.
aa
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Trombektomia nadzieją w udarach
z Tomaszem Haścem,
kierownikiem Oddziału Neurologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Skutki udaru mózgu to poważny problem społeczny.
– Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności wśród
dorosłych oraz trzecią przyczyną zgonów (po chorobach serca i nowotworach).
Szacuje się, że w Polsce rocznie choruje
ponad 60-70 tys. osób. Częściej chorują
mężczyźni niż kobiety. Zapadalność odpowiada wskaźnikom europejskim, natomiast umieralność i niepełnosprawność
wśród osób, które przeżyły udar, w Polsce jest wyraźnie wyższa niż w krajach
Europy Zachodniej. Cały ciężar opieki
nad niepełnosprawnymi spada praktycznie wyłącznie na barki najbliższej rodziny. Pomoc ze strony państwa jest w tym
zakresie minimalna.
• Istnieją dwa typu udaru mózgu: niedokrwienny i krwotoczny.
– O ile w zakresie leczenia udarów
krwotocznych (znacznie rzadszych, ale
o gorszym rokowaniu) nie nastąpił istotny
postęp, to leczenie udarów niedokrwiennych jest obecnie znacznie skuteczniejsze. Jeszcze w latach pięćdziesiątych,
szczególnie w nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym wsi, pacjentów z udarem często pozostawiano w domach, gdyż
szpital nie miał dla nich żadnych skutecznych metod leczenia.
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• Stosunkowo niedawno pojawiła się
– jako metoda leczenia – trombektomia
mechaniczna.
– W metodzie tej po podaniu bolusa
z alteplazy, w następnej kolejności wykonywane jest badanie angio-KT, którego zadaniem jest ewentualne uwidocznienie niedrożności jednego z dużych naczyń
wewnątrzczaszkowych, najczęściej tętnicy środkowej mózgu. Jeśli angio-KT uwidoczni niedrożne naczynie, to pacjent pozostaje w Zakładzie Radiologii, a po zakończeniu trombolizy (zwykle niezbyt
skutecznej w przypadku niedrożności dużych naczyń) w Pracowni Radiologii Zabiegowej wykonywany jest zabieg trombektomii. Jest ona wykonywana przez
specjalnie przeszkolonego radiologa zabiegowego, który posiada odpowiednie
doświadczenie w wykonywaniu badań naczyniowych. Zabieg jest przeprowadzany
w znieczuleniu ogólnym. W naszym szpitalu pracuje 5 radiologów, posiadających
odpowiednie kwaliﬁkacje w tym zakresie.
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okres przeżycia. Zabieg u osób starszych
jest związany z większym ryzykiem
i mniejszą szansą na sukces. W przypadku trombolizy początkowe ograniczenia
wiekowe już dawno zostały odrzucone.
Nasza najstarsza pacjentka, u której wykonaliśmy trombolizę dożylną, miała 101
lat i opuściła szpital na własnych nogach.
Pierwsze prace potwierdzające skuteczność trombektomii mechanicznej, w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu,
pojawiły się na początku 2015 r. Wcześniej zabiegi te były wykonywane jako
eksperyment naukowy, w tym w Polsce
w kilku ośrodkach. W naszym szpitalu,
pierwszą trombektomię wykonano 10
kwietnia 2015 r. Po kilku miesiącach zabiegi te zaczęto wykonywać w szpitalu
w Zamościu oraz SPSK-4 w Lublinie.
• Czy zgodnie z obietnicą ministerstwa
zdrowia, zabieg trombektomii jest refundowany przez NFZ.
– Aktualnie trombektomia jest już
uznaną metodą leczenia udaru, jednak nie
jest dodatkowo ﬁnansowana, chociaż były zapowiedzi, że będzie to miało miejsce

od 1 lipca 2018 r. Można ją rozliczyć
w NFZ, ale jedynie w ramach obowiązującego ryczałtu, co praktycznie sprowadza się do tego, że staje się ona nadwykonaniem, które nie ma szansy być zapłacone. Tym większe powinno być uznanie dla
dyrektorów szpitali, którzy w tej sytuacji
pozwalają nam ją wykonywać. Odbywa
się to z ewidentną korzyścią dla pacjentów oraz ewidentną szkodą dla szpitalnych budżetów. W naszym szpitalu liczba wykonywanych zabiegów systematycznie rośnie. Wykonaliśmy ich ponad
100, co klasyﬁkuje nas w czołówce krajowej. Lublin jest liderem w wykonywaniu trombektomii mechanicznej w skali
całej Polski. Wynika to z faktu, że funkcjonują tu 2 ośrodki radiologii zabiegowej. W Klinice Neurologicznej, chyba jako jedynym ośrodku w kraju, ﬁnansowany jest dyżur specjalnego pionu udarowego (radiolog, neurolog, technik), co przekłada się na największą liczbą wykonywanych zabiegów w kraju. Konsultant wojewódzki ds. neurologii prof. Konrad Rejdak widzi ewidentne korzyści, wynikające z funkcjonowania 2 ośrodków udarowych i od początku był zwolennikiem tej
opcji. Aktualnie trwa selekcja ośrodków
do programu pilotażowego, a nasz szpital spełnia wszystkie wymagane warunki.
Trombektomia mechaniczna jest przeprowadzana tylko w przypadkach niedrożności dużych naczyń mózgowych, szczególnie tętnicy środkowej mózgu. Zamknięcie
tej tętnicy powoduje najczęściej tzw. złośliwy udar mózgu przebiegający z obrzękiem i dużą śmiertelnością, a w przypadku przeżycia pozostawiający bardzo duży deficyt neurologiczny. Trombektomia zmniejsza śmiertelność, ale jej największą zaletą jest znaczne zmniejszenie niesprawności poudarowej. Należy
jednak podkreślić, że w chwili obecnej
podstawową metodą leczenia udaru niedokrwiennego pozostaje tromboliza dożylna, która powinna być wykonywana
w każdym oddziale udarowym. Niestety, niektóre oddziały wykonują ją sporadycznie (uważa się, że powinna być wykonywana u co najmniej 10 proc. pacjentów z udarem). W roku ubiegłym wskaźnik leczenia trombolitycznego w naszym
oddziale wyniósł 27 proc., a w obecnym
40 proc., co klasyﬁkuje nas w ścisłej czołówce krajowej. W przypadku trombektomii ten wskaźnik w 2017 r. wynosił 9
proc,, a w obecnym 21 proc. Jeszcze kilkanaście lat temu w chwili wprowadzania
trombolizy wskaźniki leczenia tą metodą
wynosiły w USA ok. 5 proc. To obrazuje, jak ogromny postęp w leczeniu udaru niedokrwiennego dokonał się w ostatnich latach.

Spotkanie z córką prof. Romualda Sztaby
Niezwykłe spotkanie mieszkańcom Lublina przygotowało 12 września 2018 r. Państwowe Muzeum na
Majdanku, które gościło Ewę Sztabę
-Chmielarz, córkę profesora medycyny Romualda Sztaby – więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych:
Auschwitz, Majdanka, Gross-Rosen
i Litomierzyc.
W czasie spotkania córka profesora,
który po wojnie poświęcił się chirurgii
i urologii dziecięcej (m.in. był pierwszym chirurgiem dziecięcym uhonorowanym Medalem im. Jana Kossakowskiego „SERERE NE DUBITES”), podzieliła się ze słuchaczami nie tylko osobistą historią rodzinną, ale także przekazała do muzealnego archiwum bezcenne pamiątki po ojcu: zapiski osobistych reﬂeksji, dotyczących otaczającej
go rzeczywistości, które zawarł w czterech brulionach (1956-1982) i zegarek,
który młody Romuald otrzymał w prezencie od swego ojca za zdaną maturę.
Przypadek sprawił, że zegarek przetrwał
wojnę „i wiernie wskazywał czas do
ostatnich dni życia Romualda Sztaby” –
napisała Ewa Sztaba-Chmielarz w liście
złożonym na ręce dyrektora muzeum na
Majdanku Wiesława Wysoka.
Do zbiorów muzeum na Majdanku traﬁły także świadectwa ukończenia nauki przez Sztabę, dyplom lekarza
i tekst przyrzeczenia lekarskiego, złożonego przez doktora w 1937 r. Romuald
Sztaba był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Szkoły Podchorążych Sanitarnych
Rezerwy. Walczył w kampanii wrześniowej, był członkiem konspiracji. Aresztowany za udział w ruchu oporu w Dąbrowie Górniczej w styczniu 1941 r. został
osadzony w więzieniu w Mysłowicach.
Stamtąd przewieziony do KL Auschwitz,
gdzie chorował na tyfus plamisty.

W lutym 1942 r. deportowano go na
Majdanek. Początkowo był magazynierem, a wiosną objął funkcję lekarza
w rewirze pola I w bloku 2 – chirurgicznym. Pracował także w bloku dla chorych na tyfus i świerzb. Działał w obozowym ruchu oporu, współpracował
z PCK. W kwietniu 1944 r. został przewieziony do KL Gross-Rosen, a stamtąd do KL Leitmeritz. Od 1955 r. mieszkał w Gdańsku. Był kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej. W 1971 r. otrzymał tytuł profesora. Był cenionym specjalistą chirurgii i urologii dziecięcej, wykładowcą w Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zmarł 24 lipca 2002 r.
Sylwetkę profesora, a także jego
wkład w ratowanie więźniów Majdanka, przedstawiała prowadząca spotkanie
Marta Grudzińska, pracownica Działu Naukowego PMM. Spotkanie było
kolejnym z cyklu „Majdanek w pamięci rodzinnej”.
Anna Augustowska

Żagiel Med
to największa prywatna inwestycja w służbę zdrowia w Polsce wschodniej!
Trzy nowoczesne przychodnie, wysokiej klasy szpital oraz centrum rehabilitacji.
W celu zapewnienia naszym klientom
stałej opieki medycznej poszukujemy
w ramach umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy do pracy
w poradni POZ – specjalisty medycyny
rodzinnej i/lub lekarzy internistów
(może być w trakcie specjalizacji),
przyjmujących dzieci i dorosłych.

Oferujemy:
• pracę w jednej z naszych przychodni
na terenie Lublina,
• brak dodatkowych dyżurów
w weekendy i dyżurów nocnych,
• wsparcie ze strony doświadczonego
personelu oraz pracowników silnej
grupy Żagiel
reklama

• Od kiedy stosuje się trombolizę dożylną?
– Przed około 20 laty zaczęły powstawać oddziały udarowe, w których był
zwiększony nadzór nad pacjentami (chorzy w ostrej fazie byli monitorowani), co
nieco poprawiło rokowanie tych chorych.
Przełomem była tromboliza dożylna, która od blisko 10 lat jest powszechnie stosowana w naszym kraju. Polega ona na
podaniu alteplazy, która „rozpuszcza”
skrzep i sprzyja udrożnieniu naczynia.
Warunkiem jest rozpoczęcie podawania
leku w oknie czasowym, które w Europie
wynosi obecnie 4,5 godziny od chwili zachorowania. Ustalenie faktycznej godziny zachorowania jest bardzo ważne, gdyż
przekroczenie okna czasowego powoduje, że leczenie jest nieskuteczne, a wzrasta ryzyko powikłań krwotocznych. Kwaliﬁkacja do podania leku odbywa się wg
ścisłego protokołu, a czas zachorowania
jest jednak zdecydowanie najważniejszy.

I nie liczy się chwila, w której ktoś znalazł
pacjenta, z którym często nie ma kontaktu słownego, a ostatni moment, w którym
chory był widziany sprawny. Oczywiście
im szybciej rozpoczniemy podawanie leku, tym jego skuteczność jest większa.
Walczymy głównie o uratowanie częściowo niedokrwionej tkanki, w której zmiany są jeszcze odwracalne. Dlatego ważny jest nie tylko szybki transport chorego do szpitala, ale także sprawne procedury wewnątrzszpitalne i tzw. czas drzwi
– igła, a więc czas od przekroczenia drzwi
SOR do momentu rozpoczęcia podawania leku. Za dobry wynik uważa się czas
poniżej godziny. W naszym szpitalu wynosi on 35 minut i jest jednym z najlepszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Wynika to z dobrej współpracy z Pogotowiem Ratunkowym, które najczęściej
zawiadamia nas o pacjencie dzwoniąc na
specjalny telefon udarowy. Pozwala to,
już na tym etapie, na dokonanie wstępnej selekcji pacjentów, dzięki czemu SOR
czeka już na chorego z „zespołem udarowym”. Pacjent z udarem ma absolutne
pierwszeństwo w SOR, gdzie pobierane
są badania laboratoryjne, wykonywane
EKG i w trybie pilnym KT. Podawanie
leku rozpoczyna się już w Pracowni Radiologii na stole tomografu.

Czas, w którym możemy wykonać trombektomię, jest dłuższy niż w przypadku
trombolizy i wynosi 6 godzin. W ostatnim okresie pojawiły się doniesienia o korzystnych wynikach trombektomii także
w przypadku pacjentów, u których objawy udaru zaobserwowano po śnie nocnym, a więc u których godzina zachorowania nie jest znana. Wymagają oni jednak bardzo dokładnej kwaliﬁkacji i wykonania dodatkowych sekwencji radiologicznych. Oczywiście kwaliﬁkując chorego do trombektomii, uwzględniamy nie
tylko czas zachorowania, ale też wiele innych czynników, w tym także sprawność
przed zachorowaniem i spodziewany

Lekarze Majdanka

Prosimy o nadsyłanie CV z listem motywacyjnym na adres info@zagielmed.pl
Kontakt telefoniczny: 661-339-303
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Wątpliwości nie ubywa
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czą ma kontrakt z NFZ w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne, budzi możliwość wystawiania przez lekarza posiadającego specjalizację, udzielającego w takim podmiocie świadczeń w ramach zakresu AOS, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
3. Wyjaśnienia wymaga również kwestia, czy lekarz posiadający dwie różne
specjalizacje zatrudniony na etacie w oddziale szpitalnym i udzielający tam świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodziennych i całodobowych w ramach
jednej z posiadanych specjalizacji może,
bez naruszenia przyjętego na siebie zobowiązania, udzielać w warunkach całodobowych i całodziennych świadczeń
opieki zdrowotnej w innym szpitalu mającym kontrakt z NFZ, na oddziale odpowiadającym drugiej z posiadanych specjalizacji?
4. Czy lekarz posiadający specjalizację, który w okresie od 1 lipca 2018 r. do
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia zobowiązania,
wykonywał świadczenia konkurencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. może złożyć do dnia 7 września
2018 r. oświadczenie i czy będzie uprawniony do podwyżki wynagrodzenia od 1
lipca 2018 r.? W naszej ocenie z racji tego, że przepis wskazuje, że oświadczenie
o przyjęciu na siebie ograniczeń w wykonywaniu zawodu u innych świadczeniodawców jest skuteczne dopiero od
pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu złożenia zobowiązania lekarze ci mają pełne prawo korzystać z wyższego wynagrodzenia już od daty 1 lipca 2018 r., nawet jeśli między dniem 1
lipca 2018 r. a końcem miesiąca, w którym składają oświadczenie, wykonywali świadczenia całodzienne lub całodobowe u innego świadczeniodawcy objęte ograniczeniem.
5. Wątpliwości lekarzy budzą przekazywane im przez dyrektorów szpitali informacje o konieczności składania
oświadczeń według wzorów przygotowanych przez pracodawcę pod rygorem
bezskuteczności oświadczeń złożonych
na innych formularzach. Celowe byłoby jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Zdrowia skierowane do szpitali, że
lekarze mają prawo składać przewidziane przez ustawę oświadczenia na dowolnych drukach.
6. Czy lekarz psychiatra może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradni zdrowia psychicznego
innego podmiotu?
Pytanie to związane jest z wątpliwościami podnoszonymi przez lekarzy
MEDICUS 10/2018

psychiatrów wskazującymi, że brak
wyraźnego dopuszczenia możliwości
udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej przez
lekarza psychiatrę udzielającego
świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach całodobowych lub
całodziennych, może albo mógłby być
interpretowany jako zakaz łączenia zatrudnienia w oddziale psychiatrycznym
i udzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy w warunkach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej.
7. Czy lekarz dentysta posiadający specjalizację, zatrudniony w stomatologicznym centrum klinicznym uczelni medycznej i udzielający świadczeń zdrowotnych
z zakresu stomatologii w szpitalu klinicznym, który posiada kontrakt z NFZ na
udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii, może otrzymać podwyżkę, jeżeli to
centrum pracuje w godzinach 8.00-18.00?
Pytanie związane jest z wątpliwościami,
które w odniesieniu do kontraktów z zakresu stomatologii nasuwa interpretacja
określenia „w warunkach całodobowych
lub całodziennych”.
8. Czy lekarz radiolog zatrudniony na
podstawie stosunku pracy w szpitalu realizującym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, uczestniczący w tym
szpitalu w udzielaniu świadczeń na oddziale szpitalnym może, na podstawie łączącej go umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem nieposiadającym kontraktu z NFZ, wykonywać opisy badań
radiologicznych na rzecz innych świadczeniodawców posiadających kontrakty
z NFZ, w przypadku wykonywania tych
opisów w ramach AOS albo alternatywnie w ramach oddziału?
9. Czy zobowiązanie do udzielania
świadczeń zdrowotnych w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej
ﬁnansowanych ze środków publicznych,
w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, może być zrealizowane poprzez zatrudnienie w wymiarze ½ etatu w okresie 4 lat z pięciu kolejnych przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia
specjalizacyjnego?
W ocenie prawników Naczelnej Izby
Lekarskiej powyższe rozwiązanie nie jest
niezgodne z treścią ustawy.
Marek Stankiewicz
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Na przełomie sierpnia i września
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie kwestii,
które wzbudziły najwięcej pytań i wątpliwości wśród lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych uzyskaniem
podwyżki na podstawie ustawy z dnia
5 lipca 2018 r.
1. Wątpliwości budzi treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. Według informacji zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 1, lekarz posiadający specjalizację ma zobowiązać się do niewykonywania u innego świadczeniodawcy świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych
w warunkach całodobowych lub całodziennych. Dalej komunikat wskazuje,
że lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z ustawą, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu
leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach
całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia z zakresów:
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych – u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – bez ograniczeń. Wyjaśnienie ministerstwa dotyczące pytania nr 1 znajduje oparcie w treści ustawy,
lecz – naszym zdaniem – niespójne z odpowiedzią na pytanie nr 1 są odpowiedzi
na pytania nr 3 i 4 odnoszące się do konkretnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach zakresu AOS u innego
świadczeniodawcy, gdzie dopuszczalność
ich realizacji przez lekarza posiadającego specjalizację warunkowana jest – jak
się zdaje – tym, że podmiot ten nie może
mieć zawartej umowy z NFZ na udzielanie świadczeń choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt
3, 4, 6-12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych
ze środków publicznych. To stanowisko
zawarte w komunikacie Ministerstwa
Zdrowia niezasadnie rozszerza zakres
zobowiązania lekarza na świadczenia
ambulatoryjne, podczas gdy zakazem
konkurencji powinny być objęte tylko
świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w warunkach całodobowych lub
całodziennych w innej placówce ochrony zdrowia mającej kontrakt z NFZ.
2. Wątpliwości, w świetle zapisu uniemożliwiającego udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w przypadku, gdy
podmiot wykonujący działalność leczni-

Lekarski kalejdoskop

41 mln zł na sprzęt COZL

Prestiż

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli podpisało umowę na doﬁnansowanie ośrodka – jej wartość to niemal 41 milionów złotych. Dzięki realizacji
projektu Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej zostanie wyposażona w nowoczesne aparaty RTG, Pracownia Tomograﬁi Komputerowej – w tomograf 64-rzędowy,
trzy stacje diagnostyczne oraz strzykawkę automatyczną, natomiast Pracownia Rezonansu Magnetycznego m.in. w zaawansowany rezonans 3 T. Do dyspozycji pacjentów zostaną oddane również nowoczesne mammografy cyfrowe oraz aparaty USG.
W Izbie Przyjęć szpitala pojawi się m.in. nowy deﬁbrylator oraz holter EKG. Nowoczesny sprzęt będzie zakupiony również do Pracowni Histopatologii, Pracowni Endoskopii, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz wszystkich zakładów i oddziałów COZL, w tym rozbudowywanej części szpitala.

Tytuł Honorowego Członka Euroazjatyckiej Akademii Neurochirurgicznej, organizacji naukowej, która skupia wybitne autorytety z Europy i Azji, otrzymał
prof. Tomasz Trojanowski.

Seniorze nie daj się
grypie!
Blisko 9 tysięcy seniorów z Lublina będzie mogło skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie. Miasto przeznaczyło na ten cel 350 tys. zł. Szczepienia realizują 44 lubelskie przychodnie.

Cztery szczęścia naraz
Czworaczki – trzech chłopców i dziewczynka – przyszły na świat w Klinice Położnictwa szpitala przy ul. Jaczewskiego. Takie porody zdarzają się raz na pół miliona.
W czerwcu br. w szpitalu przy ul. Staszica urodziły się trojaczki – dziewczynki.

Kręgosłupy pod lupą!
Po raz kolejny z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyły się bezpłatne konsultacje ﬁzjoterapeutyczne. Specjaliści z Zakładu Fizjoterapii 8 września badali wady postawy i wady stóp u dzieci i młodzieży. Wnioski nie napawają optymizmem: zbyt ciężkie tornistry, nieodpowiednie obuwie a przede wszystkim za mało ruchu i długie siedzenie przed komputerem to główne przyczyny sprawiające że aż 60 proc.
dzieci ma wady postawy.

Autobus wyposażony w defibrylator
Pierwszy miejski autobus, należący do lubelskiego MPK, wyposażony w deﬁbrylator AED, jeździ już po ulicach Lublina. To pilotażowy program wdrażany przez
MPK Lublin i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Aparat ma jedno zadanie – uratować życie osobie, u której wystąpiło zatrzymanie akcji serca. Urządzenia te 7-krotnie zwiększają szansę na przeżycie przy zatrzymaniu krążenia. Lublin
zamontował na razie jedno urządzenie w 18-metrowym Solarisie, ale możliwe, że
deﬁbrylatory pojawią się w kolejnych pojazdach miejskiej komunikacji. Rozważane jest także zamontowanie urządzenia na przystankach komunikacji miejskiej
– punktach przesiadkowych, z których korzysta najwięcej pasażerów.

Tablicą uhonorowany
Ceniony pediatra i aktywny
społecznik Piotr Borsukiewicz,
były ordynator Szpitala Dziecięcego im. Dzieciątka Jezus
(szpital otwarto w 1911 roku)
w Lublinie został uhonorowany tablicą pamiątkową wmurowaną w budynku szpitala przy
ul. Staszica. Doktor zmarł 100
lat temu, po tym jak zaraził się
od jednego z pacjentów tyfusem. Tablicę ufundowała rodzina Borsukiewicza w setną rocznicę jego śmierci.

Się rozbudowują
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę oddziału kardiologicznego SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu odbyło się
7 września br., a kilka tygodni wcześniej podpisano umowę na budowę i przebudowę budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Głuskiej.

Nauka i festiwal
Piąta edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki przyciągnęła tłumy zainteresowanych. Gospodarzem
tegorocznego festiwalu był Uniwersytet Medyczny, który przygotował bardzo interesujące propozycje m.in. badania składu ciała, naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pokazy z laboratorium molekularnego. Festiwal Nauki trwał od 16 do 21 września.
Tekst: Anna Augustowska

Student z pasją

Gitara i medycyna
z Mateuszem Góreckim,
studentem kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
i gitarzystą, dyplomantem Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Gitara ma konkurencję w medycynie, czy na odwrót?
– Staram się tak na to nie patrzeć, chociaż nie jest to łatwe, bo z gitarą jestem
związany od siedmiu lat. Wolałbym raczej
określenie, że to nie rywalki, lecz bliskie
i ważne dla mnie dziedziny życia. Medycyna i muzyka na mojej drodze
coraz mocniej się do siebie dopasowują, a ja staram się, aby
żadna nie ucierpiała kosztem
drugiej.
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• To możliwe? Obie dziedziny są dość zaborcze.
– Daję z siebie wszystko.
Egzaminy na uczelni pozdawane, wakacje się udały, zagrałem kilka koncertów, brałem udział w mistrzowskim
kursie gitary „Guitar Masters
Camp” w Krzyżowej. Obecnie
jestem zaangażowany w realizację nowego projektu, który
tworzę wspólnie z moim nauczycielem, mistrzem gitary – dr. Jakubem Niedoborkiem, a także z zaprzyjaźnionym wiedeńskim wirtuozem
gitary – Rainerem Zehetbauerem. Chcemy uruchomić szkołę gry na gitarze ﬂamenco, w ramach której będziemy prowadzili lekcje i warsztaty.
• Gitara towarzyszy Panu już od jakiegoś czasu. Czy ktoś-coś się do tego
przyczynił?
– Na pewno „maczał w tym palce” brytyjski gitarzysta Chris Rea, którego stylem zachwyciłem się dawno temu. Zacząłem wtedy marzyć o nauce gry na tym instrumencie. Mimo że nikt w moim otoczeniu nie grał na gitarze – dopiąłem swego. Pierwsze lekcje pobierałem w ognisku
muzycznym, u gitarzysty zespołu KSU –
Piotra Leszegi. Następnie zostałem przyjęty do Szkoły Muzycznej I stopnia, a po
roku, w związku z szybką realizacją programu nauczania, zdałem pomyślnie egzamin do II stopnia. Mam szczęście, bo
od początku moim nauczycielem w klasie

gitary klasycznej jest wspaniały człowiek,
wybitny znawca tego instrumentu oraz
znakomity dydaktyk, Jakub Niedoborek.
Poza tym, uczę się także gry na gitarze
elektrycznej oraz komponuję. Uczestniczę też w różnych kursach mistrzowskich,
gdzie szlifuję swój warsztat.

• To procentuje, ma Pan już na koncie spore osiągnięcia...
– Jestem laureatem ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów muzycznych, oraz stypendystą m.in. Stowarzyszenia Rotary Club Lublin. Występuję jako solista a także z Rainerem Zehetbauerem. Nie spoczywam jednak na laurach – sukces w jednym przedsięwzięciu
jest bodźcem do dalszej, zintensyﬁkowanej pracy. Miło jest zostać wyróżnionym
ale trzeba myśleć o przyszłości. To również dotyczy nauk medycznych. Mam
w pamięci cenne słowa wypowiedziane przez prof. Wojciecha Załuskę podczas jednych z zajęć: „Dobry lekarz, bez
względu na swój wiek, doświadczenie,
czy stopień naukowy, zobligowany jest
do ciągłego samodoskonalenia, zdobywania nowej wiedzy, podnoszenia kwaliﬁkacji, oraz badania tego, co jeszcze niezdeﬁniowane”.
MEDICUS 10/2018

• A jak w te rozliczne zajęcia wkomponowuje się medycyna?
– Mogę śmiało powiedzieć, że na medycynę wybrałem się z powodu gitary.
Muzyka jest sztuką piękną, ale nie można zapominać, że stoi za nią człowiek.
Od zawsze chciałem choć trochę dowiedzieć się o funkcjonowaniu ludzkiego
organizmu, który jest niepojęcie potężną maszyną. Może brzmi to nieprawdopodobnie, ale odkąd zacząłem grać, bardzo ciekawiło mnie, w jakim stopniu poszczególne części mojego ciała są zaangażowane w pracę z instrumentem. Duży wpływ na moją decyzję miał także argentyński wirtuoz gitary, który jest chirurgiem – Jorge Cardoso, który zawdzięcza swój wysoki poziom gry znajomości
medycyny. Pozycja, którą gitarzysta klasyczny przyjmuje podczas gry nie jest
naturalna dla ciała i przy dłuższym graniu może powodować bóle, a w późniejszych latach schorzenia kręgosłupa oraz
innych elementów układu kostnego. Znajomość anatomii ręki, funkcjonowania
układu mięśniowego, układu nerwowego
w zakresie nauki nowych czynności manualno-ruchowych, odruchów, czy zapamiętywania utworów ułatwiają, a przede
wszystkim uświadamiają wiele aspektów
w dziedzinie ćwiczenia na instrumencie,
co pozwala pracować w sposób bardziej
ergonomiczny, zdrowszy i mniej inwazyjny dla naszego ciała. Poza tym studia lekarskie wybrałem, bo chcę pomagać innym ludziom – być może w przyszłości
także muzykom.
• Czyli można wszystko pogodzić?
– W myśl zasady „dla chcącego nic
trudnego” jak najbardziej, chociaż trzeba naprawdę chcieć, bo po zajęciach na
uczelni biegnę na lekcje gitary, próby,
koncertuję. Z kolei po powrocie do domu, zwykle około godziny 21-22, siadam do podręczników medycznych. Tylko regularna, systematyczna praca przynosi efekty i daje satysfakcję. Czasami
jest ciężko, ale nie odpuszczam i proszę
nie myśleć, że jestem cyborgiem. Zdarza
się też, że odpoczywam – w weekendy
najbardziej lubię uciec nad jezioro i napawać się ciszą, pięknym śpiewem ptaków, a kiedy pozwala mi na to czas, wyjeżdżam w Tatry.
Mateusza Góreckiego usłyszymy 13.10
o godz. 17 w DK LSM. Więcej o koncercie
„W rytmie samby i tanga!” na str. 20.
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Nowelizacja listy leków – wrzesień 2018 r.
Lista apteczna

• bimatoprost stosowaną w leczeniu jaskry,
• travoprost stosowaną w leczeniu jaskry.

Na nowej liście refundacyjnej dodane pozycje to w większości kolejne opakowania preparatów już obecnych na niej (nowa
wielkość opakowania, inna dawka substancji czynnej, inny producent etc.), zawierających, poza jednym przypadkiem, refundowane już molekuły. Wspomnianym wyjątkiem jest preparat adadut,
zawierający dutasterydum – nową na liście substancję, stosowaną w leczeniu objawowym rozrostu gruczołu krokowego. Refundacji będą podlegać 2 opakowania tego leku.
Do 4 preparatów pacjenci dopłacą ponad 100 zł, są to produkty zawierające valganciclovir, substancję stosowaną u pacjentów
po przeszczepach narządów miąższowych, w leczeniu oraz prewencji zakażeń wirusem cytomegalii). Wzrost ten wynika ze zmiany preparatu wyznaczającego limit finansowania (inny produkt
zawierający tę samą substancję czynną dostępny będzie dla pacjenta w zryczałtowanej kwocie 3,20 zł).
Produkty lecznicze zawierające lamotryginę, kwas walproinowy (w tym jego sole) oraz wenlafaksynę zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym (off-label): leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy.

reklama

Na nowej liście bezpłatnych leków dla seniorów pojawiły się:
– nowe preparaty zawierające cząsteczki już refundowane w ramach listy S:
• ezetimibum, stosowaną w leczeniu hipercholesterolemii,
• gliclazidum, stosowaną w leczeniu cukrzycy typu 2 (grupa
lekowa pochodne sulfonylomocznika),

Programy lekowe
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozszerzeniu programu lekowego – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia
wątroby typu C terapią bezinterferonową”. Finansowanie zyskała
nowa terapia, kombinacja cząsteczek glecaprevirum oraz pibrentasvirum. Program obejmujący tę terapię był w 2017 r. największym, w ujęciu kosztów refundacji. Na jego finansowanie przeznaczono 455 mln zł.
Pozostałe zmiany dotyczące programów lekowych są następujące:
– W programie „Leczenie stwardnienia rozsianego”, finansowanie stracił jeden z preparatów zawierających molekułę interferonum Beta-1B, którą w ramach powyższego programu leczono w 2017 r. 3932 pacjentów (przeznaczona na program
kwota refundacji wynosiła 250 mln zł). Dla pacjentów dostępny jest inny produkt zawierający tę molekułę.
– W programie „ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” finansowanie stracił jeden z preparatów zawierających molekułę immunoglobulinum base. Dla pacjentów nadal dostępne są inne immunoglobuliny ludzkie.
W katalogu chemioterapii:
– pojawił się kolejny produkt zawierający molekułę anagrelidum
– finansowanie straciły:
• niektóre preparaty zawierające cząsteczkę topotecanum, temozolomidum, acidum zoledronicum. Dla pacjentów nadal
będą dostępne liczne zamienniki tych leków.
W ogłoszeniu nie znajdzie się 50 produktów leczniczych, obecnych w poprzednim obwieszczeniu, w związku z wpłynięciem
wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres.
W sierpniu 2018 r. będąc we Włoszech spotkałem absolwentkę Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie,
mgr Monikę Carli, która od kilkunastu lat pracuje w aptece w tym
kraju. Okazuje się, że we Włoszech nie ma instytucji odpowiadającej naszemu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Istnieją fundusze regionalne w każdej prowincji, a wystawione recepty są refundowane tylko na jej obszarze. Sytuacja może się ewentualnie
zmienić po wprowadzeniu e-recepty, która we Włoszech dopiero
raczkuje, podobnie jak u nas. Wbrew powszechnemu mniemaniu
większość ludności ma dość ubogie portfele i często nie stać ich
na leczenie u lekarzy, a ratują ich porady u aptekarzy. Stąd bierze
się duża popularność ruchów populistycznych w tym kraju, żądających większych nakładów na m. in. ochronę zdrowia.
(jj)
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reklama

Lista seniorów 75 +

Oraz kolejne opakowania preparatów już dostępnych na liście,
zawierających cząsteczki:
• pregabalinum, stosowaną w leczeniu pacjentów z bólem
neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym (+2),
• ramiprilum, stosowaną w leczeniu przewlekłej choroby nerek (+1),
• rosuvastatinum, stosowaną w leczeniu hipercholesterolemii (+2),
• sertralinum, stosowaną w leczeniu m.in. ciężkich postaci
depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, stanów lękowych (+2).
Warto przypomnieć, że szczepionkę p/grypie może otrzymać
każdy senior od 65 r.ż. z 50-proc. zniżką.

I Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy LIL odbył się 1 września 2018 roku
w Zwierzyńcu. Uczestniczyło w nim 53 lekarzy LIL oraz członków ich rodzin.
Urokliwa trasa biegła rzeką Wieprz z miejscowości Obrocz do miejscowości
Bagno. Panowała piękna słoneczna pogoda, uczestnikom dopisywały dobre humory.
Henryk Korona

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

Absolwenci Akademii Medycznej w Lublinie
roczniki zakończenia 92 i 93
Minęło około dwudziestu pięciu lat – tak, tak to już zeszło ☺☺☺ – od kiedy
ukończyliśmy studia w lubelskiej Akademii Medycznej.
20 października 2018 roku (sobota) o godzinie 17.00
w hotelu Focus w Lublinie przy ulicy Skowronkowej 2 (bardziej znanym jako hotel
Focus przy al. Warszawskiej)
odbędzie się spotkanie dwóch roczników ukończenia studiów 92 i 93.
Koszt uczestnictwa 275 złotych na osobę.
Bardzo prosimy o płatność przelewem na konto:
PKO BP 93 1020 3150 0000 3302 0109 1552
Termin wpłat do 10 października.
Nie będzie możliwości płatności w dniu imprezy na miejscu.
Noclegi we własnym zakresie.
Piszcie maila na adres mailowy: zjazdroku9293@gmail.com
Szukajcie nas na Facebooku – w wyszukiwarkę proszę wpiszcie „zjazdroku9293”
W imieniu organizatorów
Ireneusz Drożak

Pożyczki – konta
Lublin
Biała Podlaska
Chełm
Zamość

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532
MEDICUS 10/2018

Medicus w internecie:
www.medicus.lublin.pl
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MUZYCZNiE
Maleńczuk i Młynarski

„Maleńczuk gra Młynarskiego” to płyta, u której źródeł – jak
tłumaczą organizatorzy koncertu
pod tym samym tytułem – tkwi
poczucie misji. Przypomnienie
nam Młynarskiego, ale takiego,
którego tak naprawdę nie znamy.
Maciej Maleńczuk wybrał dwanaście utworów Wojciecha Młynarskiego z różnych okresów jego
twórczości. 6 października o godz.
19 w Centrum Spotkania Kultur
będzie je można usłyszeć. Bilety od 90 zł.

MUZYCZNiE
Stare Dobre Małżeństwo

12 października o godz. 19 Filharmonia Lubelska zaprasza
na koncert muzyków towarzyszących założycielowi oraz liderowi Starego Dobrego Małżeństwa Krzysztofowi Myszkowskiemu. W programie piosenki – od najstarszych (np. Blues o 4 nad
ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie Anioły, Gloria) po najnowsze, które dopiero ukażą się na przygotowywanej płycie zespołu.
Publiczność w czasie koncertu usłyszy: gitary 6- i 12-strunowe,
dobro, kontrabas oraz niepowtarzalne brzmienie harmonijki
ustnej. Bilety 50-60 zł.

KABARET
Pazura na żywo

„50 twarzy Czarka Pazury” to tytuł programu z jakim 20 października o godz.16 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Przyrodniczego wystąpi znany aktor. Publiczność zobaczy najnowszą edycję show „Wujek Czarek radzi...” oraz najlepsze z najlepszych skecze z cyklu Best of. Na kabaretową imprezę wstęp
kosztuje od 60 zł.

MUZYCZNiE
W rytmie samby i tanga!

Już 13 października br. o godz.17 w Domu Kultury LSM przy ul.
K. Wallenroda 4A będzie można wysłuchać koncertu w wykonaniu duetu gitar klasycznych Pełech & Horna. Ich muzyka to kombinacja oryginalnych aranżacji
w stylu samby, bossa novy, tanga i improwizowanych smoothjazzowych klimatów. To bogactwo pięknych melodii, harmonii
i rytmu. Warto podkreślić, że Pełech & Horna Duo to jedyny taki duet w Polsce, który bierze na
warsztat repertuar z kręgu muzyki latynoamerykańskiej, tworząc
własne aranżacje i improwizując.
W czasie koncertu, gościnnie wystąpi także młody, utalentowany
gitarzysta – Mateusz Górecki.
Bilety do nabycia na stronie
www.kupbilecik.pl

Goście z Odessy
MUZYCZNiE

Gala najpiękniejszych arii
operetkowych i operowych
w wykonaniu artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. 13 października
o godz. 18 w Filharmonii Lubelskiej ponad 50- osobowy skład
artystyczny w koncercie, w czasie którego nie zabraknie znanych i lubianych arii operowych
i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Oprócz nich repertuar musicalowy wzbogacony tańcem
baletu. Bilety na galę „Gdybym
był bogaczem” są po 110 zł.

Kultura w LIL

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.

Konkursy

Pióra w dłoń
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim
Konkursie Poetycko-Literackim „Lekarze dzieciom”. Prace można nadsyłać do 31 paździrnika
br. Dodatkowe informacje na stronie internetowej
organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl

Smile razy dwa
KABARET

11 października o godz.17.30 i 20.30 w Centrum Spotkania
Kultur nowy program Smile „To się nadaje do kabaretu”. Powraca
wyczekiwana Bożena i jej mąż Merlin. Nowe perypetie tej zwariowanej pary to tylko część kabaretowego programu, w którym, jak wyliczają twórcy, będą: odwiedziny w szpitalu, zaległości w abonamencie rtv, współczesne plotki kontra hejterzy, facet w kuchni, życie ulicy, czy też odmienne pojmowanie rzeczywistości przez dorosłych i przez dzieci. Spektakl o 17.30 jest specjalny, bo będzie rejestrowany na DVD. Konieczne jest punktualne przybycie, a bilety są po 70 zł. 60 zł kosztuje wstęp na godzinę późniejszą (bez filmowania).

Skandalista Roth
LiTERACKO

Wszystkie maski pisarza. Skandale i autodemaskacje. Po co
Philipowi Rothowi były potrzebne alternatywne wersje współczesności, mnożenie własnych sobowtórów i ucieczki w ciągłe stany depresyjne. Sylwetka zmarłego w maju 2018 wielkiego amerykańskiego pisarza, autora „Kompleksu Portnoya”, „Amerykańskiej sielanki” czy „Operacji Shylock” będzie zajmować gości Bitwy o literaturę.
9 października o godz. 18 w Teatrze Starym Łukasz Drewniak
będzie rozmawiał z Justyną Sobolewską i Jolantą Kozak. Fragmenty prozy Rotha będzie czytał Witold Dąbrowski. Wstęp wolny, wejściówki do odbioru w kasie teatru.

MUZYCZNiE

Blues na miasteczku i w centrum
19 października zaczyna się 9 edycja Chatki Blues Festiwal.
Potrwa dwa dni w ACK UMCS „Chatka Żaka” oraz w Centrum
Kultury, przyjadą artyści bluesowi, w tym zagraniczne gwiazdy: Juwana Jenkins feat. Charlie Slavik (USA/Czechy). W programie: 19 października o godz. 20 („Chatka Żaka”) Bluesmaszyna,
Adam Bartoś oraz Jorgos Skolias i przyjaciele. 20 października
o godz. 20 (Centrum Kultury) East Earth Band, Makar & Children
of the Corn oraz Juwana Jenkins feat. Charlie Slavik. Karnet dwudniowy – 85 zł, piątek 40 zł, sobota 50 zł.

Z aparatem fotograficznym
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny Lekarzy i Studentów
Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab.
Andrzej Drop.
Nadsyłanie prac
do 31 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 18 listopada 2018 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 8 grudnia 2018 r.
Informacja o ogłoszeniu konkursu –
http://kultura.oil.lublin.pl/konkurs2018/
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu publikowane będą – http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2018/

Matka bywała pamiętliwa
LiTERACKO

„– Ale ty nie umrzesz? – spytałem kiedyś.
– Umrę. Każdy umrze.
– Ale ty nie umrzesz?
– Umrę, ale dopiero kiedy nie będziesz mnie potrzebował”.
Taką rozmowę odbył ze swoją matką autor niezwykłej książki-eseju, Marcin Wicha. Miał wtedy 5 lat. Po wielu latach przytacza to wspomnienie pisząc „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”. Tytułowe rzeczy to świat przedmiotów, ukochanych książek, sytuacji, zdarzeń i wspomnień, jakie autor musi uporządkować po
śmierci matki.
Książka ma niezwykle osobisty, ale bez
cienia sentymentalizmu, wymiar. Nie zawsze można ją przeczytać „jednym tchem”.
Wzrusza i łapie za gardło – w końcu każdy
żegnał albo pożegna świat, który tworzyły nam nasze matki, świat, w którym były z nami. To nieuchronne i może dlatego
w tej napisanej pięknym, pozbawionym
frazesów i banału językiem książce można
się tak pięknie i bezpiecznie zanurzyć. Czyjąś żałobę przyjąć jak swoją. Oswoić ją. Bardzo to terapeutyczne. Paradoksalnie matka Wichy była psycholożką, całe życie pracowała z dziećmi.
„Rzeczy zostają po nas jak „zakurzone
barykady” – pisze Wicha. Ale tak naprawdę
niewiele z tych rzeczy opisuje. Może tylko
w kapitalnym rozdziale o książkach, które
zalegają całe mieszkanie matki – jest bardziej „rzeczowo” (o ile książki można do kategorii rzeczy zaliczyć).
I rozdział o robieniu notatek i długopisach. I o kolekcji książek kucharskich. Znacznie więcej tu ludzkich historii, anegdot, portretów osób – najbliższej rodziny, obok ojca pojawiają się dziadkowie, sąsiedzi i liczne koleżanki matki: „Kiedy coś się dzieje – przychodzą koleżanki. Chór grecki. Zgromadzenie ogólne. Nagłe posiedzenie rady dyrektorów”. To one pierwsze dowiedzą się o jej
śmiertelnej chorobie – syn będzie następny.
Trzeba dodać jeszcze jedno – najważniejszym bohaterem tej
książki jest styl, w jakim została napisana i język: oszczędny, pozbawiony dosłowności, pełen dystansu, ironii i prawdziwego poczucia humoru. I wielu gorzkich obserwacji: „– Zaczęło się już odchodzenie – uściśla lekarka. – Mama jest odchodząca, pan rozumie? – Tak. – Zaczęło się już to. Pan rozumie? Zaczęło się to. Pan
rozumie? To”.
Marcin Wicha na początku września br. za „Rzeczy…” otrzymał
Nagrodę Literacką im. W. Gombrowicza; wcześniej Paszport „Polityki” a także nominację do Nagrody Literackiej „Nike”.
Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem,
Karakter, Kraków 2017.
aa

Zaśpiewaj z chórem
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”.

MUZYCZNiE
Garou

9 listopada o godz. 19 w hali Globus wystąpi
Garou, kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista. Jego płyty, zarówno francusko-, jak i angielskojęzyczne, zdobywają statusy złotych, platynowych oraz diamentowych. Lublin jest jednym z sześciu miast, jakie odwiedzi na polskiej trasie. W programie największe hity i piosenki z najnowszej płyty. Bilety 139-199 zł.

(oprac. JKG)

MUZYCZNiE
Metro przyjedzie

Grupa młodych wykonawców opowiada o swoich marzeniach,
a każda wyśpiewana nuta, każdy wytańczony takt jest tych marzeń
spełnieniem. Widzimy na scenie pasję i entuzjazm, taniec i śpiew,
jakiego nie znał polski teatr. Jest tam miłość, szaleństwo i młodość.
To nic innego jak „Metro”, polski musical z muzyką Janusza Stokłosy, zrealizowany przez Janusza Józefowicza. Widowisko z długą historią, bo prapremiera odbyła się
w… 1991 roku.
Recenzenci uważają, że to nadal
świetny spektakl..
14 października,
godz. 18, hala Globus. Bilety 89-199
zł.

Sałatka po lekarsku

Apfelstrudel… inaczej

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
22 sierpnia
Znowu jestem w szpitalu, bo znowu ta prostata. Czyżby w mężczyźnie nie było inteligentniejszego organu?! Karetka mnie przywiozła i dzięki
temu tylko osiem godzin czekałem na przyjęcie.
Sąsiad powiedział, że czekał tylko godzinę, chociaż też go karetka przywiozła. Stwierdziłem, że
to wręcz błyskawicznie a on na to, że chyba dlatego, iż od karetki do Izby Przyjęć szedł zygzakiem, bo dzięki radzie doświadczonego chorobowo wuja przed przyjazdem karetki walnął pół litra
i jako niepełnosprawny został przyjęty w pierwszej kolejności, bo takie teraz podobno obowiązują procedury. Przyznał, że przyjęcie nie było miłe, ale nie takie już przyjęcia zaliczał i nie w takich nieraz brał udział, więc mu to wisi, bo najważniejsze, że leży. Ja po ośmiu godzinach czekania też leżę, ale pomysł, o którym powiedział,
zapamiętam na przyszłość.

PROSTATĄ jest jakiś OBOK. Ciekawe,
czy jak mnie zoperują, to wytną prostatę, czy obok. Wolałbym za jednym razem
i jedno i drugie, ale nie wiem, czy się tak
uda, bo za dwa zabiegi w jednym NFZ
może nie zapłacić.

10 września

25 sierpnia
Jako pacjent nie podejmuję się opisywania
obecnego stanu, do jakiego doprowadzono naszą
służbę zdrowia, bo używanie słów ogólnie uznawanych za obelżywe jest nieprzyzwoite a dodatkowo może być karalne. W końcu to rządowy dział
gospodarki i kolejna rządowa instytucja niepodlegająca krytyce. Wyjście jest proste i bezpieczne – nie oceniać, patrzeć i pozwolić sobie nadal
zatykać gębę, chociaż i tak człowieka zatyka jak
na to patrzy!

28 sierpnia
Od wczoraj nie mogę przestać myśleć o tej
służbie od zdrowia. Kiedy wreszcie zarządzaniem tejże zajmą się faktyczni autentyczni fachowcy i menedżerowie o szerokim spojrzeniu
na narastające problemy lecznictwa a nie ignoranci z politycznego nadania, którzy warzą to zdrowotne piwo, które musimy pić wszyscy! I nie na
zdrowie, niestety.

2 września
Chyba jako stały już pacjent (albo przez pomyłkę) pierwszy raz dostałem kaczkę. Z przykrywką. Nie umiałem tego obsłużyć, szukałem
instrukcji obsługi, ale nie było. Obsługi akurat
też nie, bo personelu ubywa, więc nie miałem kogo zapytać. W rezultacie olałem to. Ale posprzątałem po sobie.

3 września
Miałem kolejną punkcję prostaty. Młody lekarz mi to robił i podobno traﬁł obok. Nie wiedziałem, że u mężczyzny tam na dole poza

ma wolność i swoboda wyboru oraz wolna wola każdego wybierającego. To może zagwarantować frekwencję, chyba że
część uprawnionych do głosowania wybierze sobie z własnej woli jako hasło
wyborcze tytuł utworu – „SOWIŃSKI
W OKOPACH WOLI”.

5 września
Mój stryjeczny kuzyn podobno wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ciotka mi to powiedziała. Po co mi to powiedziała? Uspokoić się nie mogę, bo nie
wiem, o które terytorium chodzi. A może ciotka z racji wieku się przejęzyczyła i chodziło o jakieś terrarium. Możliwości obrony w tym przypadku byłyby
chyba większe. Zwłaszcza przed bandą
sodomitów, którą wyśledził podczas demonstracji jeden z ministrów. Nazwiska
ministra nie pamiętam. I wcale sobie nie
chcę przypomnieć.

Leżę i myślę, bo słyszałem o nowych rządowych planach zmniejszenia emerytur. Dużej nie mam,
ale jak do tego dojdzie, to mnie
też to obejmie. W zamian podobno będę miał przywilej
przechodzenia przez jezdnię
przy czerwonym świetle, kąpania się w miejscach niedozwolonych, bezpłatnych leków 90+ i losowania wizyty u lekarza w pierwszej kolejności, o ile kolejka przekracza
sześć miesięcy czekania. W rządowych planach jeszcze nie zapowiedziano, że już powinniśmy się z tego cieszyć. Więc leżę i myślę, kiedy zapowiedzą, bym mógł się zastosować, bo nieposłusznym mogą jeszcze bardziej zmniejszyć. Albo kazać płacić za karę.

12 września
Podobno coraz lepiej układają się stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Otóż poza importem węgla, emigrantów i owoców z Ukrainy, gazu i metod
politycznych rozwiązań z Rosji, dzików z Białorusi itp., być może doczekamy się (z racji podobnej ilości lanej wody) zaimportowania stamtąd jakiegoś
sprawdzonego już w działaniu środka (na
przykład pod nazwą „MAŁCZI I WPIERIOD”) zwiększającego naszą zdolność
przyswajania każdej ilości tej lanej wody,
do tego w ﬁnałowym efekcie mikcyjnym
nieprzerywającego pracy zawodowej ani
snu. Snu o niezależności też.

13 września
Spotkałem na korytarzu znajomą. Okazało się, że leży na ginekologii. Nie narzekała. No, gdybym ja leżał na ginekologii, to pewnie też bym nie narzekał. Warto jednak mieć marzenia.

16 września
Czuję się lepiej. Może to dlatego, że
w szpitalu są oszczędności i znacznie
mniej leków dostaję. Czyli warto oszczędzać, bo to jak widać wychodzi na zdrowie. Ewentualną operację mam wyznaczoną za trzy miesiące. Podobno i tak
szybko. Pewnie do tego czasu mnie wypiszą i oszczędności się jeszcze zwiększą.
Poczekam. W końcu właściwa obywatelska postawa zobowiązuje.
Irosław Szymański

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie
Tel: +48 535612357; e- mail: rekrutacja@rckik.lublin.pl

6 września
Chyba dzięki dobrej zmianie, pogody też, urodzaj owoców i warzyw w tym
roku podobno niesamowity, ale żeby nie
wpadać w euforię niezależne i opozycyjne media donoszą, że kury jakby się gorzej niosły. A jakie to teraz ma znaczenie?
Nawet jakby się nie niosły to jaj na pewno nam nie zabraknie. Wystarczy popatrzeć i posłuchać, co mówią w telewizji.
Oczywiście w tej właściwej. A to to już
my musimy znosić.

8 września
Niedługo przed nami WYBORY SAMORZĄDOWE, w których dominować

zatrudni: lekarzy do kwalifikacji dawców
Miejsce pracy: w oddziałach RCKiK (Biała Podlaska, Puławy, Tomaszów Lubelski)
Wymiar czasu: około 4 godziny dziennie
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego medycznego lekarskiego,
• prawa wykonywania zawodu lekarza,
• dobrej znajomości obsługi komputera,
• umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej
• łatwego nawiązywania kontaktów,
• samodzielności w podejmowaniu decyzji,
• sumienności, odpowiedzialności, komunikatywności, kreatywności.
Warunki pracy:
• miejsce pracy w oddziałach RCKiK w Białej Podlaskiej lub Tomaszowie Lubelskim lub Puławach i/lub w zespole wyjazdowym na akcje,
• forma zatrudnienia – umowa zlecenia,
• wymiar zatrudnienia – około 4 godzin dziennie,
• dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę.
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reklama

Mamy jesień, czyli porę, kiedy królują jabłka i gruszki.
Idealnie pasują do niemieckiego ciasta apfelstrudel z użyciem ciasta ﬁlo. Nazwa ciasta ﬁlo pochodzi z języka greckiego, a phyllo oznacza „liść”. I rzeczywiście ciasto ﬁlo przypomina listki. To bardzo cienkie ciasto zrobione z mąki, wody
i odrobiny oleju. Nazwa jest grecka, lecz sama technika jego wykonania pochodzi z Turcji. Wszystkie książki kucharskie podają, że zrobienie go to trudne zadanie. A ja proponuje wam prosty, choć nieco pracochłonny przepis.
Składniki na ciasto:
2-2½ szklanki mąki pszennej
1 szklanka ciepłej wody
½ łyżeczki soli
4-5 łyżek oleju lub klarowanego masła
½ łyżeczki octu (np. winogronowy lub jabłkowy)
olej i mąka ziemniaczana.
Wykonanie:
Z podanych składników zagniatamy ciasto, będzie ono nieco luźniejsze
niż na pierogi. Jeżeli będzie się kleiło, należy dosypać odrobinę mąki. Ciasto ﬁlo to ciasto składające się z co najmniej 6 płatków i aby wykonać ciasto 6-płatowe najpierw trzeba wstępnie podzielić je na 3 części. Wszystkie
rozwałkować na prostokąty podobnej wielkości i rozwałkować cieniej niż
na pierogi. Pierwszy placek posmarować 2-3 łyżkami oleju (lub klarowanym masłem) i mąką ziemniaczaną. I powtórzyć ten zabieg 6 razy. Następnie wszystko rozwałkować, przeciąć na pół, powtórzyć zabiegi z masłem
i mąką i ponownie rozwałkować, i tak 2 razy, aż ciasto będzie cieniutkie jak
„kartka”, zostawić na stolnicy ok. 30 minut, żeby lekko podeschło… i gotowe, albo pójść do sklepu i kupić gotowe ciasto! Wybór należy do Was.
No to ciasto mamy, więc do roboty.
Składniki:
1 opakowanie ciasta ﬁlo (300 g)
½ szklanki mleka
½ szklanki oliwy (może być rozpuszczone sklarowane masło)
½ szklanki wody
3 jabłka (najlepiej kwaśne i twarde)
3 gruszki (najlepiej twarde)
2 łyżki brązowego cukru
½ łyżeczki cynamonu
sok z pół cytryny
Kilka ziarenek utłuczonego w moździerzu kardamonu
(mogą być namoczone wcześniej w rumie rodzynki ok. garść).
Wykonanie:
Ciasto ułożyć na papierze do pieczenia. Pojedynczy arkusz posmarować
pędzlem mieszanką oliwy,
mleka i oleju (1:1). Ułożyć
na nim następny i powtórzyć czynność. Na ciasto
wyłożyć wcześniej (ok. 30
minut) obrane i pokrojone
w kostkę ok. 1,5 cm owoce
(skropione sokiem z cytryny) posypane cukrem z dodatkiem cynamonu i kardamonu (ewentualnie dodać
rodzynki). Następnie wszystko zawinąć, posmarować masłem lub mieszanką oliwy, mleka i oleju i posypać cukrem. Piec na blasze w temperaturze ok.
200 stopni 20-30 minut od zbrązowienia. Podawać na ciepło np. z lodami
waniliowymi lub na zimno z mocną czarną kawą.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

Nasz szoł powszedni

Bezpłatny dostęp do platformy internetowej
„Lex Ochrona Zdrowia”
Uprzejmie informujemy, że realizując oczekiwania członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w zakresie zabezpieczenia lekarzom i lekarzom dentystom opieki prawnej, zawarliśmy porozumienie z Wolters Kluwer Polska – wiodącym wydawnictwem prawniczym. Na mocy tego porozumienia wszystkim Członkom LIL zapewniliśmy bezpłatny 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 aktywacji konta w serwisie.

Mail
z dokończeniem
procesu
rejestracji

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.

Instrukcja logowania do LEX Ochrona Zdrowia dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej

Krok 1
Wejdź na stronę

Krok 2
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

Z listy produktów wybierz LEX

Odeszli

Tomasz Luterek (1960-2017)
27 października 2017 roku
zmarł Doktor Tomasz Luterek.
Odszedł od nas znany i wysoko ceniony przez pacjentów,
przyjaciół i kolegów lekarz
ortopeda. Urodził się 13 października 1960 roku w Białej
Podlaskiej, tam ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studia na Wydziale Lekarskim
AM w Lublinie. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1986 roku. Od tego roku
nieprzerwanie pracował w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. W roku 1990 uzyskał specjalizację I a w roku 1997 II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Był niezwykle sumiennym, bardzo dokładnym
lekarzem, lubianym i szanowanym przez
pacjentów, a w szczególności przez dzieci. Od roku 2001 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

w Białej Podlaskiej oraz wiceprezesa Oddziału Lubelskiego
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
W ostatnim roku pracował w Oddziale Rehabilitacji bialskiego
szpitala. W 2006 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi, a w 2015 roku otrzymał
odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Obok życia rodzinnego, które cenił sobie najwyżej i zawodowego potraﬁł także znaleźć czas na wieloletnie wspomaganie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej. Swoje nieliczne wolne chwile spędzał z dobrą książką, interesował się szczególnie historią, ﬁlmem. Osobną pasją Tomka i jego Żony były podróże.
Wspaniały Ciepły Człowiek – tak najczęściej określali go pacjenci i znajomi.
Niezależnie od okoliczności zawsze miał

czas, aby wysłuchać każdego, doradzić,
pomóc. Tomek odszedł od nas szybko,
stanowczo za wcześnie. Trudno się z tym
pogodzić. Miał jeszcze tyle planów i niedokończonych zadań, którym poświęcał
swój czas do ostatniej chwili.
Pożegnaliśmy Tomka na bialskim
cmentarzu paraﬁalnym. W ostatniej Jego ziemskiej drodze żegnało Go – obok
najbliższych – niezwykle liczne grono
wszystkich, którym bliska była osoba
Zmarłego – pacjentów, koleżanek, kolegów, przyjaciół i znajomych, współpracowników.
Żegnaj Drogi Przyjacielu. Pozostaniesz dla nas na zawsze niedoścignionym wzorem wspaniałego Człowieka,
Kolegi, Lekarza.
Mamie Tomka, Żonie, Córce, Synowi oraz całej Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Przyjaciele

Wspomnienie

Pan Doktor na pewno czuł się niespełniony do końca. Mimo to bardzo chętnie spotykał się z kolegami seniorami na wszystkich uroczystościach. Ojciec, dziadek, po
śmierci żony bardzo zawładnął nim smutek. Dziękujemy, że byłeś.
W listopadzie zmarła nasza seniorka 94latka dr Scholastyka Pawlak-Trochim.
Akademię Medyczną w Lublinie ukończyła w 1952 r. Pani Doktor była zawsze
w Krasnymstawie. Znali ją młodzi i starzy. Drobna, szczupła, w ciągłym pędzie.
Ogromnie bezpośrednia do pacjentów i rodzin, właściwie rodzinna. Po studiach, kiedy w Krasnymstawie było niewielu lekarzy, zajmowała się wszystkim, natomiast
potem przez ponad 50 lat leczyła na choroby płuc. Pracowała w oddziale chorób płuc
i pełniła dyżury oraz pracowała w Poradni
Przeciwgruźliczej. Znała wszystkich podopiecznych, ich warunki życiowe. Szczególnie dużo pracowała, gdy los zabrał syna, córkę i męża. Pracowała dla wnuków.
Schola to nasza ulubiona lekarka. Bardzo
etyczna, koleżeńska, opiekuńcza. 90. urodziny świętowaliśmy uroczyście z wielką radością a Schola recytowała wiersze
o J. Piłsudskim z I kl. szkoły podstawowej.
Ostatnie 2 lata spędziła u ss. w Jadwisinie.

Oczywiście nigdy o Scholi nie zapominaliśmy. Były odwiedziny, kartki okolicznościowe. Odprowadzaliśmy Panią Doktor bardzo licznie. Spoczęła w Krasnymstawie obok syna i męża.
23 grudnia zmarła w wieku 75 lat nasza koleżanka Anna Boras-Adamska –
dermatolog. Akademię Medyczną w Lublinie ukończyła w 1967 roku. Rozpoczęła pracę w przychodni w Poradni Ogólnej.
Zainteresowania Pani Doktor, a szczególnie potrzeba specjalistów chorób skóry,
skłoniły Panią Doktor do wyboru takiej
właśnie specjalizacji. Przez wiele lat była jedynym dermatologiem w Krasnymstawie przyjmując bardzo wielu pacjentów. Cicha, skromna, koleżeńska, zapracowana. Ciężka praca a niezbyt silny organizm spowodowały, że w wieku 60 lat
odeszła na emeryturę, a stan zdrowia nie
pozwalał nawet na kontakty z seniorami. Była mamą lekarza neurologa. Żegnaliśmy Anię tak jak wszystkich naszych kolegów bardzo licznie i z ogromnym smutkiem.
Pozostajecie wszyscy w naszej serdecznej pamięci.
Koleżanki i koledzy
z Krasnegostawu

Minął rok, a my wspominamy nasze
koleżanki i kolegów, którzy w 2017 roku odeszli na wieczną służbę. Rok szczególnie smutny, bo aż pięcioro krasnostawskich lekarzy opuściło nas na zawsze
Jako pierwsza odeszła 1 maja lek.
stom. Elżbieta Mordel-Ćwier, którą
wspominaliśmy w MEDICUSIE. Rok
upłynął tak szybko.
Krzysztof Borowiecki zmarł 22
czerwca 2017 roku po długiej, ciężkiej,
trwającej trzy lata chorobie. Miał 62 lata, dlatego żyliśmy długo nadzieją na powrót Krzysia do pracy. Akademię Medyczną ukończył w Lublinie w 1982 r.
i rozpoczął pracę w Krasnymstawie. Wybrał specjalizację z położnictwa i ginekologii. Robił wrażenie milczka, jakby nieco z boku, ale wbrew takiemu wrażeniu,
bardzo lubiany przez pacjentki. Ujmował taktem, dyskrecją, subtelnością. Delikatny, współczujący, umiejący słuchać.
Był bardzo dobrym diagnostą z lekką ręką chirurga. Niestety, namiętny palacz.
Kochający ojciec, mąż i dziadek jedynej
wnuczki, której udało mu się doczekać.
Pożegnaliśmy Krzysia z bolącym sercem
a teraz wspominamy ciepło.
Lekarz medycyny chirurg Stanisław
Suchorab odszedł w lipcu. Był emerytem. Miał 79 lat, a Akademię Medyczną
w Lublinie ukończył w 1964 r. Pracował
zawsze w Krasnymstawie. Bardzo zdolny, ambitny, ciepły dla pacjentów. Pan
Doktor angażował się w prace społeczne, pełnił różne funkcje. Wydaje się jednak, że miał bardzo duże ambicje, niektóre zostały niezrealizowane, dlatego

Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Podlaskiej
zaprasza dn. 21 listopada 2018 r. o godz.18.00 do kościoła Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 14. na Mszę Świętą połączoną z wypominkami za Dusze Świętej Pamięci Księży Kapelanów, Lekarzy i zmarłych Pracowników Służby Zdrowia i Izby Lekarskiej.
Przewodniczący Delegatury LIL w Białej Podlaskiej
lekarz Jan F. Hałabuda
MEDICUS 10/2018
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Lekarze
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Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji
mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo.
Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położony w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604
275 282.
• Przychodnia Empatia w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza stomatologa. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501
063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• NZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarza stomatologa do pracy na NFZ i prywatnie. Mile widziane
doświadczenie zawodowe. Tel. 82 565 88 75 i 604
275 282.
• NZOZ El-Dent w Zamościu zatrudni stomatologa,
mile widziana znajomość protetyki i endodoncji.
Tel. 84 639 48 08 lub 606 288 289.
• Nawiążę współpracę ze specjalistą stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej. Praca
w ramach umowy z NFZ i komercyjnie. Tel. 502
033 909; e-mail kontakt@kardent.pl
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• NZOZ Esculap w Puławach zatrudni lekarza stomatologa. Praca w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie.

Centrum Medyczne
MEDICOS

Drobne

w Lublinie, ul. Onyksowa 12

lekarza stomatologa
specjalistę stomatologii
zachowawczej z endodoncją
mail: cmmedicos@gmail.com
tel. 601663122
• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stomatologa.
Praca na umowę z NFZ i prywatnie. W perspektywie możliwość podjęcia specjalizacji z protetyki
i stomatologii dziecięcej. Przyjmie również lekarza dentystę na staż. Tel. 696 487 438.
• Nawiążę współpracę ze stomatologiem pracującym w mikroskopie (endodoncja). Lublin LSM, tel.
605 552 910.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa.
Praca w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel.
608 327 016.
• Prywatny, bardzo dobrze wyposażony gabinet
stomatologiczny w Lublinie z dużą liczbą prywatnych pacjentów poszukuje do współpracy lekarza dentysty z min. 3-letnim stażem pracy. Tel.
500 200 181.
• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem świadczącym
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Oferta współpracy dotyczy naszych placówek w Nałęczowie i Poniatowej. Tel. 602 407 672 lub mail:
bok@luxmednaleczow.pl
• Nawiążę współpracę z ortodontą w Chełmie. Tel.
692 451 306 lub 514 058 988.
• Gabinet Stomadent w Puławach zatrudni lekarza stomatologa najlepiej z 10-letnim stażem
pracy – praca komercyjna i w ramach NFZ. Tel.
605 987 479.
• Nawiążę współpracę z chirurgiem stomatologicznym w Puławach. Prywatny gabinet w centrum
miasta, praca z asystentką, RVG, nowy sprzęt, korzystne warunki współpracy. Tel. 606 268 429.
• Zatrudnię asystentkę stomatologiczną do pracy
w gabinecie prywatnym w Lublinie. Tel. 607 706
736.
• Poszukujemy do pracy w Lublinie dyplomowanej i doświadczonej asystentki stomatologicznej. Zatrudnimy kandydatkę energiczną z szerokimi umiejętnościami i zamiłowaniem do zawodu
asystentki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i wysokie wynagrodzenie. Kandydatki prosimy o przesłanie aplikacji ze skanem dyplomu zawodowego
i przebiegu zatrudnienia na adres gabinetydentystow@wp.pl. Prosimy o zamieszczenie w treści
maila dopisku o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych. Skontaktujemy się wyłącznie z kandydatkami, które spełniają wszystkie warunki wymienione w ogłoszeniu. Tel. 81 479 40 88.
• Prywatny gabinet stomatologiczny w Lublinie poszukuje do współpracy lekarza dentysty. Oferujemy: bardzo dobre wyposażenie gabinetu, wsparcie merytoryczne, pracę razem z miłym i zgranym
zespołem, elastyczny czas pracy, dużą ilość pacjentów prywatnych Oczekujemy: • wysokiej jakości leczenia (zachowawczego, endodontycznego, chirurgicznego) • radości z pracy • chęci nieustannego szkolenia się i rozwoju • minimum 3letniego stażu pracy. Zapraszamy do kontaku.
gabinet@stomatologiazdrowyusmiech.pl. Tel.
500 200 181.
• Lekarz stomatolog specjalista 2 st. periodontologii, posiadający własną bazę pacjentów, proponuje współpracę praktyce (klinika, NZOZ) działającej w Lublinie w zakresie podnajmu 1 unitu wraz
z obsługą (recepcja, umawianie wizyt) w wymiarze ok. 14 godzin tygodniowo. Tel. 517 790 550,
e-mail: andk01@o2.pl.

Sprzedam
atrakcyjny lokal 219 m2,
idealny na

zatrudni

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. Tel.
501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od
zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem
służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia,
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• ZOZ „Medical” Sp. z o.o. w Puławach zatrudni lekarza pediatrę, rodzinnego i internistę w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy:
atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dowolną formę zatrudnienia, opiekę medyczną, mieszkanie
służbowe w centrum Puław (2 pokoje z kuchnią),
przyjazną atmosferę w pracy oraz wsparcie doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. Tel. 81 473 13 42 lub email: biuro@zozmedical.com.pl
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: lekarz w Izbie Przyjęć. Szukamy lekarza specjalisty (lub w trakcie specjalizacji) w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii lub chirurgii ogólnej lub chirurgii urazowoortopedycznej lub urologii. A także lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Zakres obowiązków:
świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym dyżury) w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Wymagania: tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub rozpoczęta specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych (min. 1 rok doświadczenia). A także lekarz specjalista lub lekarz w trakcie
specjalizacji z zakresu pediatrii. Zakres obowiązków: świadczenie usług opieki zdrowotnej (w tym
dyżury) w Oddziale Pediatrycznym. Wymagania:
tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub rozpoczęta specjalizacja w zakresie pediatrii (min. 1 rok
doświadczenia). Tel. 81 855 28 07 lub na adres email: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
• Przychodnia NZOZ MEDYK Kamińska w Świdniku
pilnie zatrudni lekarza, najchętniej ze specjalizacją z medycyny rodzinnej lub w trakcie, praca na
etat lub godziny. Tel. 514 723 927, 81 751 22 21.
• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę
w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza będącego w trakcie ww. specjalizacji do pracy w oddziale szpitalnym i poradni. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Forma współpracy do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, lub przesłanie aplikacji na adres e-mailowy:sekretariat.
zoz1@powiat.lublin.pl
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy zatrudni od zaraz specjalistów psychiatrów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Tel. 509 296 437.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza specjalisty z 8-letnim stażem pracy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej i lekarza okulisty do pracy w poradni. Więcej informacji pod nr
tel. (81) 516 29 24.
• Praca w NZOZ w Poradni Neurologicznej dla neurologa lub lekarza w trakcie specjalizacji w ramach
umowy z NFZ ok. 40 km. od Lublina. Atrakcyjne
warunki placowe. Tel. 792 864 987.
• Praca dla neurologa lub rezydenta w trakcie specjalizacji w NZOZ 40 km od Lublina, w ramach
umowy z NFZ. Atrakcyjne warunki płacowe. Tel.
792 864 987.

• 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.
• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub
w okolicach Lublina najchętniej na etat z możliwością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji z chorób
wewnętrznych. Doświadczenie w pracy w Poradni
Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, duże doświadczenie w pracy w SOR z udokumentowaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy na Oddziale Chorób
Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki kardiologicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy w zespole, łatwo przystosowujący
się do obowiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od zaraz. Tel. 534 971 771.
• Prywatne Centrum Medyczne Strażacka w Opolu
Lubelskim zaprasza do współpracy lekarza ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z gastroenterologii. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy.
Tel. 693 725 253.
• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni do pracy w pionie pediatrycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po
drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii w pełnym wymiarze czasu pracy (w
tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych. CV należy przesłać na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. prof. Antoniego Gębali 6,
20-093 Lublin Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kadry@dsk.lublin.pl
• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza do pracy w Poradni Kardiologicznej i lekarza do pracy
w Poradni Chirurgicznej. Tel. sekretariat 81 827
22 78 lub 533 326 122.
• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza
do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Forma zatrudnienia i płacy do uzgodnienia.
Tel. sekretariat 81 827 22 78 lub 533 326 122.

reklama

Praca

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego województwa. Możliwe różne formy współpracy. Tel.
533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix OP, trzy głowice (liniowa, convex, endovaginalna), producent Kanada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 –
stan idealny. Aparat z certyfikatem, systematycznie serwisowany przez firmę krakowską. Cena do
uzgodnienia. Tel. 603 172 421.
• Sprzedam w bardzo dobrym stanie mało eksploatowany (tylko przez właściciela) unit stomatologiczny PATAVIUM z 2008 r. Sprzęt regularnie
serwisowany przez autoryzowany serwis. Sprzęt
w pełni sprawny, zadbany, w dalszym ciągu eksploatowany. Szczegóły wyposażenia podam telefonicznie 693 148 884 Odbiór własny lub kurierem na koszt kupującego. Cena: 18.500zł (do niewielkiej negocjacji).• Sprzedam Aparat EKG typ
B5E GREEN cena 1400,00 zł oraz negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11, cena 400,00
zł. Tel. 502 115 045.
• Sprzedam aparat punktowy rtg KODAK 2200 wraz
z radiowizjografią KODAK 5000, fartuch, pozycjonery zakupione w firmie OPTIDENT w 2007 r. Aparat mało używany – 2-3 zdjęcia na miesiąc. Sprzedam również Dentaport ZX moduł Tri Auto ZX
(maszynowe opracowanie kanału) kompatybilny do endometru Root ZX zakupiony w 2007 roku – nieużywany w opakowaniu firmowym. Tel.
512 223 671.
• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regulacją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00
zł. Tel. 502 115 045.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

gabinety lekarskie,
w świetnej lokalizacji
– obok ZUS.
Krasnystaw, ul. PCK 13

Komisja
Wykonywania Zawodu
ORL w Lublinie
Kontakt:
Danuta, tel. 501 489 988,
e-mail: dulkapro@gmail.com
• Sprzedam przychodnię stomatologiczną (2 fotele) w Lublinie. Można też kupić z mieszkaniem na
górze. Od 15 lat duży kontrakt na NFZ. Przyjmujemy dzieci. Tel. 667 777 633.
• Lokal medyczny o powierzchni 132 mkw. w centrum dzielnicy Nałkowskich sprzedam lub wynajmę. Tel. 602 328 777.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej.
Tel. 608 501 899.

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

na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia
z obowiązku opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego
powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do
końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na
indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Pełna treść uchwały jest dostępna na
stronach NIL pod adresem: http://www.nil.
org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/
ru027-14-VII.pdf
Numer indywidualnego konta do wpłat
składek członkowskich można sprawdzić
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://
www.oil.lublin.pl/skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl
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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 powiadamiania izby w terminie 30-dniowym
o zmianach dotyczących:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

imienia i nazwiska
obywatelstwa
posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
rodzaju umiejętności z zakresu węższych
dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu
naukowego
nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu
– umowa o pracę, świadectwo pracy
informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki
lekarskiej
informacji o zaprzestaniu prowadzenia
indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewidencji działalności gospodarczej)
informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej
informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium RP
informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
informacji o emeryturze, rencie, dacie
przyznania, nazwy organu wydającego
decyzję
adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
adresu do korespondencji
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Biuro LIL

Biura w delegaturach
• 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)

IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
„Komunikacja – wyzwaniem
współczesnej medycyny”
Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej: „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Lublinie w auli Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4.
Podczas konferencji odbędą się spotkania z ekspertami w dziedzinie bioetyki, psychologii oraz prawa. Będzie możliwość poznania wyjątkowych osobowości ze świata medycyny, chcących
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Więcej informacji na
www.komunikacja.umlub.pl
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• 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

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

• 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,
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą
BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków
BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku
BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć
BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku
BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

X V.SUBARU.PL

Nowy Hyundai TUCSON.
Sukces należy do ambitnych.

Nieustannie podnosząc sobie poprzeczkę, nowego Hyundaia Tucson zaprojektowaliśmy
w oparciu o najnowocześniejszy design i najbardziej zaawansowane technologie.
Wyposażyliśmy go w systemem kamer 360˚ oraz nagłośnienie premium marki Krell, aby maksymalnie
zwiększyć Twoją wygodę i komfort jazdy. Do niezawodnych silników Hyundaia Tucson
dołączyliśmy opcję Mild-Hybrid, dzięki której zużycie paliwa jest niższe, a napęd jeszcze szybciej
odpowiada na decyzje kierowcy. Zadbaliśmy również o doskonałą widoczność w każdych
warunkach z nowymi reflektorami Bi-LED. Poznaj nowego Hyundaia Tucson – samochód,
dla którego wysoki standard to po prostu standard.
Zapraszamy do salonu.
Auto Broker Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 10
www.autobroker.pl tel. 81 749 58 80

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 oferty i programu gwarancyjnego, w tym włączeń
gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Poziom zużycia paliwa w cyklu mieszanym dla prezentowanego w reklamie modelu
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 7DCT 2WD (136 KM) w wersji Premium wynosi 5,2 l / 100 km, a średnia emisja CO2 wynosi 138 g/km.

