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Dzieci będą
bezpieczne
str. 19

218 tys. zł
na hematoonkologię!
Z fantazją, werwą i aktorskim zacięciem kilkunastu lekarzy
wzięło udział w zorganizowanym przez Lubelską Akcję
Charytatywną spektaklu pt. „Rzeczpospolita babska”.
Spektakl – wystawiany pod hasłem „Znani, a nieznani” –
zagrano dwa razy 6 i 7 grudnia dla licznie zgromadzonej
widowni w Sali Operowej CSK. Wśród aktorów – bo akcja
ma już kilkuletnią edycję – są zawsze lubelskie VIP-y.
Nikt nie odmawia, bo cel jest szczytny i szlachetny.
W tym roku dochód z akcji wspomoże klinikę lubelskiej
hematoonkologii w PSK 1.
– Ze sprzedaży biletów na dwa spektakle pt. „Rzeczpospolita
babska” w CSK oraz aukcji obrazów i biżuterii podczas kolacji
w Dworze Anna łącznie zebrano kwotę 218.000 zł.
Pieniądze zasiliły konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym
na Białaczki, funkcjonującego przy Klinice Hematoonkologii
i Transplantacji Szpiku SPSK 1 i zostaną przeznaczone
na zakup specjalistycznej aparatury medycznej – informowała
Anna Guzowska, rzeczniczka szpitala przy ul. Staszica.
– To rekordowy wynik zbiórki funduszy zorganizowanej przez
Lubelską Akcję Charytatywną. Najwyższy w siedmioletniej
historii wszystkich wydarzeń związanych z działalnością
wspaniałych „Znanych, a nieznanych”!
Anna Augustowska

1-2
styczeń – luty 2019

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
bieżące wydarzenia nie tylko nie pozwalają nam się nudzić,
ale czasem zadziwiają swoją przewrotnością. Kolejna grupa zawodowa zapowiedziała oﬁcjalnie w ramach swojego
protestu na tle płacowym, że „pójdzie na L4”.
Po pielęgniarkach, policjantach, pracownikach prokuratur i sądów kolejne osoby chcą za pomocą lekarzy wymóc na władzach korzystne dla siebie rozporządzenia i podwyżki wynagrodzeń. To prawda, że każdy z nich
ma stresującą pracę, uczciwie przepracowane lata i związane z tym dolegliwości. Ale stawiają nas w trudnej sytuacji, ponieważ każdy z nich
może symulować, mówić nieprawdę
lub być naprawdę zmęczonym. Ale to
lekarze są beneﬁcjentami negatywnych ocen w takiej sytuacji.
Gazety rozpisują się o lewych lub wyłudzonych zwolnieniach. Przypominam, że są przecież prawem przewidziane formy protestu. Spór zbiorowy i, ewentualnie wobec
braku porozumienia, strajk.
Przywołuję w pamięci nasze protesty sprzed kilku lat. Przestrzegaliśmy wszystkich prawem przewidzianych procedur, nie korzystaliśmy z L4, a mogliśmy swobodnie. Byliśmy odsądzani od czci i wiary, lżeni, wyśmiewani i potępiani przez wszystkie możliwe środowiska, którym teraz staramy się pomóc. Pamiętne „lekarz sam się wyżywi” czy „pokaż lekarzu, co masz w garażu” chyba jeszcze
nie uleciało z naszej pamięci.
Wiem, że wkładam kij w mrowisko. Problem jest moralnie trudny. Ale zanim sięgniemy do klawiatury komputera, aby wypełnić mityczne e-zwolnienie zastanówmy się,
czy naprawdę warto. Sondaże internetowe są szczere aż
do bólu: 90 proc. społeczeństwa nienawidzi lekarzy, większość z pozostałych nie lubi, a reszta to lekarze.
Leszek Buk
lbuk@oil.lublin.pl
tel. 601 800 779
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Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 7 listopada 2018 r. przewodniczył
Leszek Buk, prezes LIL.
Informacje o działalności delegatur
przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – 29 lekarzy było na musicalu „Doktor Żiwago” w operze w Białymstoku. Jan Hałabuda, jako przedstawiciel LIL, w dniu
16.10.2018 r. brał udział we wmurowaniu
kamienia węgielnego pod budynek ośrodka „Bialska Onkologia”. 25 października
2018 r. w siedzibie delegatury odbyło się
spotkanie delegatów, na którym omawiano istotne dla lekarzy problemy. Przed
dniem Wszystkich Świętych, zapalono
znicze na grobach lekarzy oraz uporządkowano zaniedbane groby 3 lekarzy.

dotyczące akcji zbierania podpisów pod
Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą
Komitetu „Szczepimy, bo myślimy” i projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
oświatowe oraz niektórych innych ustaleń. Wiceprezes Izby Jacek Szkutnik został wytypowany jako kandydat do Rady Społecznej ZOZ MSWiA w Lublinie.
Prezydium przekazało do NIL dane otrzymane od dyrektorów placówek medycznych o ich szacowanej wartości ﬁnansowej, która nie została odzyskana przez
placówki medyczne w związku z pomocą
udzieloną nieubezpieczonym cudzoziemcom. Prezydium ORL w Lublinie jednogłośnie przyjęło wniosek, aby od stycznia 2019 r. naliczano odsetki od niezapłaconych składek członkowskich.

Delegatura Chełm – 25.10.2018 r.
odbyło się zebranie delegatów, na którym podsumowano działalność delegatury w 2018 r. W posiedzeniu brał udział
prezes LIL Leszek Buk. W Święto Zmarłych na 150 grobach lekarzy w Chełmie,
Krasnymstawie, Włodawie zapalono znicze z napisem „Pamiętamy o Tobie – koleżanki i koledzy lekarze”. 4.11.2018 r.
została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych lekarzy z terenu Delegatury Chełmskiej.
Delegatura Zamojska – w dniu Święta Zmarłych zapalono znicze na grobach
lekarzy, pochowanych na zamojskich
cmentarzach. Poparto działania lekarzy,
wysunięte do dyrektora Szpitala im. Jana Pawła II, domagające się wypłacenia
wszystkich uzgodnionych z OZZL dodatków do poborów, związanych z podwyżkami obiecanymi przez resort zdrowia.
Delegatura Lublin – w ośmiu spotkaniach i konferencjach naukowych brali udział prezes LIL i wiceprezesi oraz
członkowie Prezydium ORL. Opublikowano informacje w prasie lubelskiej,

Informacje o pracach komisji problemowych ORL przedstawili ich przewodniczący.
Komisja Socjalno-Bytowa – obradowała dwukrotnie w czasie ostatniego
miesiąca. Dokonano zmiany regulaminu
komisji, udzielono pożyczek i zapomóg
w oparciu o złożone wnioski, wypłacono świadczenia z okazji narodzin dziecka lekarza (w tym lekarzy rezydentów)
oraz z powodu zgonu lekarza.
Komisja ds. Konkursów – wyznaczono przedstawiciela samorządu lekarskiego do konkursu na pielęgniarkę oddziałową Oddziału Dermatologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
Komisja ds. Młodych Lekarzy –
zgłosiła projekt, aby zorganizować szkolenie dla lekarzy dotyczące bezpiecznej
jazdy samochodem w trudnych warunkach drogowych.
Komisja Stomatologiczna – na swoim posiedzeniu omawiała sprawy: 1) dotyczące wprowadzenia wytycznych do
nowych zasad dekontaminacji; 2) szkoleń podyplomowych – specjalizacje, czy
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umiejętności; 3) wprowadzenia separatorów do amalgamatów; 4) braku wytycznych NFZ, dotyczących materiałów
zamiennych dla amalgamatu dla dzieci,
młodzieży i kobiet w ciąży oraz odpłatności za nowe procedury; 5) zorganizowanie kursu przez KKM, dotyczącego
aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych w gabinetach stomatologicznych.
Komisja ds. Kształcenia Medycznego – przygotowała wnioski o akredytację kursów jednolitych przeznaczonych
dla lekarzy/lekarzy dentystów (członków
LIL) wszystkich specjalności – specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwaliﬁkowani
do specjalizacji po 1.10. 2014 r.) z zakresu zdrowia publicznego oraz prawa medycznego. Otrzymano pozytywne zaopiniowanie wniosku przez konsultanta krajowego Jarosława Pinkasa i czekamy na
ogłoszenie ich na stronie CMKP. Informacja na ten temat będzie opublikowana na stronie internetowej komisji: kkm.
oil.lublin.pl
Komisja Wykonywania Zawodu –
prezydium podjęło 140 uchwał w sprawie przyznania prawa do wykonywania
zawodu dla lekarza/lekarza dentysty po
stażu podyplomowym. Z listy członków
LIL skreślono 2 lekarzy z powodu zgonu.
Wydano 4 zaświadczenia związane z procedurą uznania kwaliﬁkacji zawodowych
w krajach Unii Europejskiej.
Komisja ds. Rekreacji i Sportu – podsumowano działalność komisji w 2018 r.
oraz wstępnie przygotowano plany na
2019 r. – w tym zorganizowanie wycieczek zagranicznych.
Komisja ds. Seniorów – obradowała
dwukrotnie w ciągu miesiąca. W sposób
istotny zwiększono gratyﬁkacje dla lekarzy seniorów, którzy przekroczyli 90 r. ż.
z 1000 zł do 2000 zł. Elżbieta Kuszewska na posiedzeniu Komisji Seniorów
NRL przypomniała o tragicznej sytuacji
wielu lekarzy seniorów, którzy popadli
w skrajną biedę.
Komisja Kultury – w dniu 17 listopada w siedzibie LIL odbyły się dwie imprezy kulturalne. O godz. 10.00 w sali
konferencyjnej LIL, Paweł Znamierowski, artysta fotograﬁk mówił o „Strukturach malarskich w fotograﬁi”. Natomiast
o godz. 12.00 w Galerii „U Lekarzy” odbył się wernisaż wystawy poplenerowej
„Z VI Ogólnopolskiego Pleneru Fotograﬁcznego Lekarzy”.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę w sprawie terminów posiedzeń
w I połowie 2019 r.: 9 stycznia, 6 lutego,
6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.
(jj)

Obradom ORL w dniu 9 stycznia
2019 r. przewodniczył Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Informacje o działalności delegatur
LIL przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – 19 lekarzy uczestniczyło w spektaklu Baletu Opery Lwowskiej „Dziadek do orzechów” w Centrum Kongresowym w Lublinie. W dniu 26 grudnia zmarła w wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie śp.
dr Marianna Walęciuk.
Delegatura Chełm – przekazano,
w formie darowizny, drobny sprzęt medyczny na sumę 1000 zł dla Domu Dziecka w Tuligłowach. W dniu 8 stycznia
2019 r. odbyło się spotkanie delegatów,
na którym omówiono preliminarz budżetowy na 2019 r. oraz ofertę kursów szkoleniowych, zaproponowanych przez KKM
LIL. Przedstawiciel delegatury uczestniczył w obradach Rady Społecznej w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie
oraz Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
Delegatura Zamość – w grudniu
2018 r. odbyły się spotkania opłatkowe w siedzibie Delegatury Zamojskiej
LIL oraz w Kole Terenowym w Biłgoraju. Opracowano preliminarz budżetowy
delegatury na 2019 r. W dniu 4 stycznia
2019 r. odbyło się spotkanie medyków na
noworocznej Gali Operetkowo-Musicalowej w Zamojskim Domu Kultury.
Delegatura Lublin – podpisano umowę z ministrem zdrowia na przekazanie
w 2018 r. środków ﬁnansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych
związanych z realizacją zadań, o których
mowa w ustawach: o izbach lekarskich
oraz prawach pacjenta, rzecznika praw
pacjenta (kwota 243,541 zł). Wojewoda
powołał Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe
dla Leczenia w podmiotach leczniczych
województwa lubelskiego. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 10 stycznia br. Prezes i członkowie prezydium
brali udział m. in. w Konwencie Prezesów i posiedzeniach NRL. W akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przekazano dary placówce prowadzonej przez siostry dominikanki w Lublinie.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL złożyli ich przewodniczący.
Komisja Socjalno-Bytowa – realizuje na bieżąco wszystkie regulaminowe świadczenia. Nastąpiło zwiększenie
liczby wniosków o przyznanie zasiłku
z okazji urodzin dziecka, bo do tej grupy zaliczono również dzieci lekarzy stażystów. W związku z tym komisja będzie

wnioskowała o zwiększenie środków ﬁnansowych przeznaczonych na jej działalność w 2019 r.
Komisja Lecznictwa Otwartego –
ustaliła plan działania na 2019 r. Przewiduje on organizowanie spotkań lekarzy,
na których będą m. in. poruszane tematy współpracy między lekarzami różnych
specjalności. Cykl ten komisja ma rozpocząć od zaproszenia szefów Oddziałów
Ratunkowych, bo warunki pracy w tych
placówkach są tematem palącym i drażliwym dla nas wszystkich. Chcemy rozmawiać na ten temat ze wszystkimi stronami układanki, w skład której wchodzą
– lekarz POZ, lekarz AOS, lekarz SOR
– pacjent.
Komisja Kultury – w styczniu 2019 r.
chór Continuo dał 5 koncertów kolęd i pastorałek polskich i międzynarodowych.
Komisja Rekreacji i Sportu –
w dniach 11-13.01.2019 r. odbyły się
w Kazimierzu Dolnym Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich. W dniach 2223.04.2019 r. organizowana jest wycieczka lotnicza na Maltę – „Śladami Maltańskich Szpitalników”. Koszt wycieczki
1790 zł + 200 euro. Szczegółowy program wycieczki na stronie Komisji Rekreacji i Sportu LIL.
Komisja ds. Lekarzy Seniorów –
spotkania komisji odbywają się 2 razy
w miesiącu. W ostatni czwartek grudnia
2018 r. odbył się wieczór kolęd połączony z opłatkiem. Komisja zamierza zorganizować szkolenie dla lekarzy seniorów w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem.
Komisja ds. Młodych Lekarzy – lekarze rezydenci od 1.01.2019 r. uzyskali
6 dni w ciągu roku na samokształcenie,
udział w kursach i konferencjach naukowych. Uzyskane dni skracają staże podstawowe, ale nie mogą skrócić obowiązkowych kursów do specjalizacji. Naczelna Rada Lekarska i Porozumienie
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Rezydentów OZZL czynią starania o taką zmianę przepisów, aby uniemożliwić
wpisanie rezydenta na dyżur w SOR bez
uzyskania jego zgody.
Komisja Kształcenia Medycznego –
opracowano terminy kursów szkoleniowych na cały rok 2019 oraz ich tematykę na I kwartał 2019 r. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej komisji. Szkolenia, w zależności od potrzeb, będą prowadzone również w delegaturach. Izba Lekarska jest
potwierdzonym podmiotem szkolącym
w SMK, do organizacji kursów specjalizacyjnych. Przygotowywana jest organizacja kursów do specjalizacji z ratownictwa medycznego. Wysłano pismo do
CMKP do prof. R. Gellerta z wnioskiem,
aby programy specjalizacji konsultowano z samorządem lekarskim.
Komisja Wykonywania Zawodu –
w dniu 11.12.2018 r. komisja spotkała
się z lekarzem, w związku z pismem do
LIL powiatowego inspektora sanitarnego
w Lublinie w sprawie kontroli przeprowadzonej w praktyce prywatnej lekarza,
w zakresie przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
Komisja Stomatologiczna – poparła
wniosek lekarzy dentystów pracujących
w gabinetach szkolnych, aby godziny ich
pracy były dostosowane do godzin pracy szkoły. Przygotowano propozycje tematów szkoleń dla lekarzy dentystów.
Zwiększyć skuteczność działań proﬁlaktycznych poprzez włączenie pacjenta do
ścisłej współpracy z lekarzem. Prowadzone są prace nad urealnieniem wyceny
przez NFZ procedur stomatologicznych.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła
uchwałę o przyznaniu pomocy ﬁnansowej na poratowanie zdrowia w wysokości 2000 zł dla lekarzy seniorów – członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy
ukończyli lub ukończą do końca danego roku 90 lat.
(jj)
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Dentysta – lekarz, czy magister?

Wydarzenia

Boże Narodzenie z chórem
Chór Continuum dał aż pięć koncertów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewano polskie kolędy i pastorałki oraz francuskie, amerykańskie, włoskie utwory wykonywane w okresie
świąt. Chór wystąpił m.in. w kościołach, domu kultury a także
w kaplicy szpitala przy ul. Jaczewskiego, a także w czasie spotkania opłatkowego lekarzy emerytów, kiedy śpiewano wspólnie kolędy przy akompaniamencie pianina.
aa

Dary od LIL
W dniu 15 grudnia br. prezes LIL dr Leszek Buk
przekazał dary od lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej
na rzecz Rodzinnego Domu im. św. Dominika, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej Lublinie.
aa

Serce w darze
Ponad dwie tony produktów żywnościowych i słodyczy wylicytowano w czasie aukcji „Dar Serc za Dar Serca”, która towarzyszyła ostatniej – już 26 – edycji akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
W licytacji, która odbyła się 12 grudnia ub.r. uczestniczył obok
samorządowców, artystów, przedstawicieli lubelskich firm i organizacji także Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej.
aa

Wigilia seniorów
W dniu 13.12.2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne seniorów Lubelskiej Izby
Lekarskiej w serdecznej, miłej atmosferze przy suto zastawionym stole i złożyliśmy sobie życzenia. Naszą uroczystość
uświetnił występ chóru Continuum, z którym wspólnie na zakończenie odśpiewaliśmy kolędy.
jota
4
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Naczelna Rada Lekarska apeluje
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra zdrowia, aby proﬁl kształcenia na kierunku lekarskodentystycznym jednoznacznie określono jako ogólnoakademicki.
Sprawa wydawałoby się niby oczywista, ale nie dla wszystkich. Alternatywą
dla proﬁlu ogólnoakademickiego ma być
kształcenie o proﬁlu praktycznym, które
w nawet przeważającej większości oparte
może być na zajęciach kształcących jedynie umiejętności praktyczne. To tak jakbyśmy chcieli studentów trzeciego roku medycyny nauczyć techniki operacyjnej w jamie brzusznej. Ale nie o kpinę tu idzie, a o pryncypia. Lekarze dentyści pracując w małych zespołach lub
jednoosobowo, w trosce o jakość swej
pracy, zmuszeni są do wybierania optymalnych metod leczenia (materiały, systemy narzędzi, techniki zabiegowe). Zważywszy na dynamiczny rozwój technologii stomatologicznej we wszystkich
wymienionych aspektach, kształcenie studentów – przyszłych lekarzy dentystów – powinno przede
wszystkim prowadzić do nabycia
przez nich umiejętności weryﬁkacji, na bazie wiedzy opartej na
dowodach naukowych, napływających informacji o wprowadzanych nieustannie nowych metodach i technikach
stosowanych w proﬁlaktyce, diagnostyce i leczeniu.
Ale sięgnijmy jeszcze głębiej. O ile
gołym okiem widać, że lekarzy w Polsce
brakuje, lub są źle rozmieszczeni, o tyle
dentyści sami przyznają, że w Polsce jest
ich za dużo. A tu znienacka zbliża się desant dentystycznych licencjatów.
Mówiąc bardziej kolokwialnie, dentysta to lekarz, który leczy człowieka, a nie
tylko sprytnie majstruje przy jego zębach
i szczękach. To wreszcie ktoś, kto wie dogłębnie dlaczego np. eliminacja ognisk
zębopochodnych ma wpływ na leczenie
cukrzycy, zapalenia wsierdzia lub choroby Graves-Basedova, a nie tylko ma
sprzyjać zachciankom klienta centrum
stomatologii, aby w miejsce brakującej
jedynki zafundował sobie implant ze złotym serduszkiem.
Czy więc inicjatywa entuzjastów drogi
na skróty zagraża jakości leczenia? A może daje szansę na pożądane zmiany, służące rozwojowi stomatologii w Polsce z korzyścią dla… No właśnie, dla kogo: dla
pacjentów, dla przyszłych lekarzy dentystów, a może dla osób już funkcjonujących w zawodzie, albo dla przedstawicieli systemu kształcenia w branży stomatologicznej? Czy jest możliwe, żeby korzyści z proponowanych rozwiązań wynieśli wszyscy?

Ostatnio zrobiło się głośno o powstawaniu prywatnych uczelni stomatologicznych w Polsce. Gdzieniegdzie funkcjonują już prywatne, płatne wydziały lekarskie. Tu rodzi się też pytanie,
jaki tytuł otrzyma absolwent prywatnych uczelni i jakie będzie miał kompetencje. Teoretycznie możliwe są
dwa scenariusze. Jeden może
zakładać powstanie

uniwersytetów,
prowadzących jednolite studia stomatologiczne, będące kopią tych
obecnych, z tą tylko różnicą, że
w pełni płatnych i zapewne pozbawionych dotacji państwowych. Drugi wariant, bardziej prawdopodobny, zakłada powstanie dwustopniowych studiów stomatologicznych. Pierwszy trzyletni etap, podobnie jak techniki dentystyczne, kończyłby się licencjatem, tyle
że ze stomatologii, a drugi stopień byłby
studiami magisterskimi.

W Europie są 43 szkoły, które prowadzą kształcenie w takiej właśnie formie.
Prym wiodą uczelnie z Hiszpanii, a także Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Nie wszystkie jednak z tych uczelni
zapewniają studia drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra dentystyki, a nie lekarza dentysty. Jeśliby zakończyli edukację na etapie licencjatu, to otrzymaliby kompetencje: asystentki czy
higienistki/higienisty?
I co dalej z takim fachowcem, kiedy przyjdzie do znieczulenia, prostego leczenia zachowawczego, zmiany łuków
przy leczeniu ortodontycznym
i prostych ekstrakcji. Czy w ogóle istnieje pojęcie „prostej stomatologii”?
Warto przypomnieć do czego
doprowadził w Polsce rozkwit
szkół kształcących techników
dentystycznych. Dziś absolwenci wydziałów technik dentystycznych mają problem ze znalezieniem
pracy. W większości przypadków pracują
w zupełnie innych zawodach albo szukają pracy jako asystentki stomatologiczne,
by nie stracić styczności z zawodem. Co
gorsza, nie są w stanie zaoferować swoim pracodawcom żadnych umiejętności,
nawet tych podstawowych, gdyż w większości przypadków była to szkoła weekendowa, głównie teoretyczna, a praktyczne ćwiczenia ograniczały się do pojedynczego wykonania danej czynności.
Marek Stankiewicz

Recepty

Pro auctore po staremu
Uprzejmie informuję, że nie nastąpiły żadne zmiany w przepisach dotyczących zasad wystawiania recept „pro
auctore” i „pro familiae”. Nadal wszyscy
lekarze uprawnieni do wystawiana ww.
recept mogą je wystawiać na receptach
papierowych do 1 stycznia 2026 r.
Realizacja recept pełnopłatnych
Ten problem w ostatnim czasie narobił dużo zamieszania na linii lekarz –
apteka – pacjent.
Wszystkie recepty pełnopłatne od 1
stycznia 2019 r. muszą mieć: 1) w polu świadczeniodawca – dane podmiotu
udzielającego porady, z jego REGONEM włącznie; 2) w polu pacjent – nazwisko i imię pacjenta oraz obowiązkowo
PESEL pacjenta. Podawanie adresu pacjenta nie jest obowiązkowe, ale możemy
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go wpisać; 3) w polu dane i podpis lekarza – należy umieścić jego dane osobowe, obowiązkowo z numerem prawa
wykonywania zawodu.
Następujące skróty oznaczają: DRR
– dokument realizacji recepty, NPWZ
– numer prawa wykonywania zawodu.
Lekarze, którzy mają recepty z kodem
kreskowym mogą na nich wystawiać recepty pełnopłatne.
Jak pamiętamy, od 1 stycznia 2020 r.
praktycznie wszystkie recepty muszą
być wystawiane w formie e-recepty.
Recepty papierowe będzie można wystawiać m.in. w następujących przypadkach: 1) awaria systemu informatycznego; 2) recepty „pro auctore” i „pro familiae” w terminie do 1 stycznia 2026 r.
Jerzy Jakubowicz
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Opieka okołoporodowa

Łagodzić ból, rozpoznać depresję, wspierać laktację
z prof. Bożeną Leszczyńską-Gorzelak,
kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii SPSK 4, konsultant
wojewódzką w dziedzinie perinatologii
i Piotrem Dziduchem,
starszym asystentem w Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK 4,
koordynatorem odpowiedzialnym za wdrożenie nowych standardów
opieki okołoporodowej,
rozmawia Anna Augustowska
• W styczniu br. zaczęły obowiązywać nowe standardy opieki okołoporodowej. Które z nich są wg Państwa najważniejsze?
– Z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości opieki okołoporodowej Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe standardy
(rozporządzenie ministra zdrowia z 16
sierpnia 2018 r. (DzU poz. 1756), które
weszły w życie 1.01.2019 r. W uzasadnieniu podkreślono, że stanowią one źródło prawa powszechnie obowiązującego.
Oznacza to, że każdy pracownik medyczny będzie miał prawny obowiązek przestrzegania i respektowania tych regulacji. Każdy lekarz lub położna, sprawujący opiekę nad kobietą w trakcie ciąży,
porodu i połogu, a także noworodkiem,
będzie musiał zapoznać się z treścią standardów i systematycznie aktualizować
swoją wiedzę.
Choć znaczna część przepisów dotyczących opieki okołoporodowej pozostaje niezmieniona, wprowadzono jednak kilka istotnych reform. W zaktualizowanych standardach znalazły się między innymi zapisy dotyczące ciąży, łagodzenia bólu porodowego, oceny ryzyka depresji, wsparcia laktacji, czy zasad
organizacji pracy personelu w trudnych
przypadkach.
• Omówmy niektóre z nich. Usunięto
przepis, polegający na skierowaniu kobiety w ciąży do obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży. Czy
było inaczej?
– Tak, rzeczywiście zniesiono obowiązek hospitalizacji ciężarnych po 41 tygodniu. To są sytuacje, które do tej pory
w znacznej części kończyły się indukcjami porodu, a więc wykorzystaniem interwencji medycznych, między innymi prostaglandyn czy cewnika Foleya, celem
wywołania porodu. W chwili obecnej po
40 tygodniu zalecane jest częste monitorowanie stanu płodu i ciężarnej – przy
prawidłowym wyniku badania kardiotokograﬁcznego i ultrasonograﬁcznego
6

oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie może być
wyznaczone za 7 dni, z ponownym badaniem położniczym, KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji tak, aby poród miał miejsce przed
końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy wskazana jest indywidualizacja postępowania. Poza tym kobieta w okresie ﬁzjologicznej ciąży powinna być konsultowana nie rzadziej niż
co 3-4 tygodnie w zależności od zaawansowania ciąży, a w uzasadnionych przypadkach częściej.
• O depresji ciężarnych sporo się do
tej pory mówiło i tylko mówiło. Co się
zmieni?
– Zupełnie czymś nowym jest zwrócenie uwagi na problem, dotykający dużej liczby kobiet, w tym kobiet w ciąży,
jak i po porodzie, czyli na depresję. Szacuje się, że 1 na 10 położnic może mieć
rozpoznaną depresję. Zgodnie z nowymi
wytycznymi ryzyko jej wystąpienia będzie weryﬁkowane trzykrotnie: I trymestr
ciąży (11-14 tydzień), miesiąc przed porodem (33-37 tydzień) i miesiąc po porodzie (przez położną patronażową).
Oczywiście ocena tego ryzyka będzie
odbywała się na poziomie wizyt u lekarza lub położnej prowadzącej ciążę. Chociaż rozporządzenie nie wskazało konkretnych narzędzi do oceny ryzyka depresji to wydaje się, że posłużyć do tego może skala Becka (w przebiegu ciąży chyba nie do końca właściwa) lub
Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS), która ma umożliwić skuteczne wykrywanie istniejących nieprawidłowości. Zależnie od wyniku być może będą konieczne konsultacje u kolejnych specjalistów. Chociaż w rozporządzeniu nie
doprecyzowano szczegółów, w tym odpłatności i dostępności do psychologów.
Nowością jest również to, że lekarz powinien poinformować ciężarną o możliwości korzystania z opieki położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W okresie
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między ukończonym 21 a 26 tyg. ciąży
lekarz powinien skierować kobietę do położnej poz, której zadaniem jest objęcie
ciężarnej opieką w miejscu jej przebywania. Fakt skierowania ciężarnej do położnej musi być odnotowany w dokumentacji medycznej.
• Jak w praktyce będzie realizowany
przepis o tym, że kobieta będzie mogła
zobaczyć oddział przed porodem i odbyć
konsultację anestezjologiczną?
– Każda kobieta będzie miała prawo
odwiedzić wybrany szpital przed porodem i dowiedzieć się, jakie są możliwości zniesienia bólu porodowego oraz tworzenia planu porodu, zawierającego preferencje co do jego przebiegu i opieki
okołoporodowej. Już obecnie w programie Szkół Rodzenia jest wizyta na Trakcie Porodowym

• A co z wyborem miejsca do porodu? Domowe porody chyba nie są popierane?
– Przyjęcie do szpitala nie musi odbywać się na podstawie skierowania. Poza sytuacjami nagłymi, ciężarna czy rodząca ma prawo do wyboru dowolnego
szpitala i traktu porodowego, ale zgodnie z dokonaną i udokumentowaną oceną czynników ryzyka. Przy braku przeciwwskazań medycznych, pacjentka może zdecydować się na poród w domu. Decyzja taka powinna być jednak podjęta
w sposób przemyślany i odpowiedzialny,
po przeanalizowaniu wszystkich czynników ryzyka, a także np. odległości szpitala w razie wystąpienia powikłań, a te
mogą wystąpić nawet w 11 proc. przypadków. Jeżeli przyszła mama zdecydowała się na taki poród, to osoba sprawująca opiekę przy porodzie ma też te

obowiązki po porodzie. Jak dotąd poród
domowy nie jest ﬁnansowany z NFZ.
• Łagodzenie bólu porodowego – czy
znieczulenie zewnątrzoponowe będzie
powszechnie dostępne?
– To zagadnienie budzi bardzo wiele
pytań i wątpliwości. Nie jest bowiem tajemnicą, że dostępność farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego w skali kraju jest bardzo różna. Oczywiście największe zainteresowanie budzi to, że znieczulenie farmakologiczne
(analgezja regionalna), zostało wprowadzone jako świadczenie realizowane obowiązkowo na życzenie pacjentki. Sytuacja
jest jednak złożona. Nadal o znieczuleniu tego typu decyduje osoba sprawująca
opiekę, a szpitale nie zawsze mają możliwości wprowadzenia znieczulenia farmakologicznego jako obowiązkowego,

na życzenie (oczywiście przy braku przeciwwskazań medycznych). Natomiast
podmiot leczniczy ma w obowiązku opracować w formie pisemnej tryb łagodzenia bólu porodowego wraz z informacją
o metodach dostępnych w danej placówce. Może ich być wiele do wyboru. Łagodzenie bólu porodowego podzielone
jest na metody niefarmakologiczne i farmakologiczne.
Do metod niefarmakologicznych zalicza się: techniki oddechowe i relaksacyjne, masaż relaksacyjny, ciepłe i zimne okłady, metody ﬁzjoterapeutyczne,
przezskórną stymulację nerwów (TENS),
immersję wodną (prowadzenie porodu
w wodzie), akupunkturę i akupresurę.
Do metod farmakologicznych zalicza się: analgezję wziewną, dożylne/domięśniowe stosowanie opioidów, analgezję regionalną (czyli zewnątrzoponową,

połączoną zewnątrzoponową i podpajęczynówkową, podpajęczynówkową),
analgezję miejscową (blokadę mięśnia
sromowego).
• Standard zakłada opiekę nad matką i noworodkiem, przy jednoczesnym
położeniu nacisku na ograniczenie niezbędnych interwencji medycznych. Co
się zmienia?
– Uznano, że poród ma być mniej zmedykalizowany i przebiegać bardziej naturalnie. Rodząca będzie mogła za zgodą osoby sprawującej opiekę przyjmować klarowne płyny. Dotychczas wbrew
zaleceniom WHO spożywanie posiłków
było zabronione, teraz decyzja ta będzie
podejmowana indywidualnie. Rodząca ma prawo do obecności bliskiej osoby towarzyszącej. To nie musi być mąż
ani partner – przyszła mama ma prawo
wskazać dowolną osobę. Personel przed
każdą procedurą/zabiegiem medycznym
jest zobligowany do zapytania rodzącej
i uzyskania świadomej zgody. Zalecono
ograniczenie do niezbędnych niektórych
interwencji medycznych, w tym: amniotomii, indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów,
nacięcia krocza oraz cięcia cesarskiego.
Problem częstości wykonywanych cięć
cesarskich może stanowić temat odrębnej
dyskusji. Ale położnicy są pod ogromna
presją kobiet rodzących, ich rodzin i rosnącą liczbą roszczeń prawnych.
• Co nowego w opiece po porodzie?
– Za sprawowanie opieki nad położnicą oraz noworodkiem po porodzie ﬁzjologicznym odpowiada położna, która ma
za zadanie dopilnować założenia opasek
identyﬁkacyjnych, dokonać oceny noworodka w skali Apgar (ocena ta powinna
zostać przeprowadzona „na brzuchu mamy”), zadbać o zaopatrzenie pępowiny,
nadzorować karmienie piersią, wykonać
procedurę związaną ze szczepieniami
i podaniem witaminy K. Powyższe procedury są w rozporządzeniu szczegółowo
doprecyzowane. Lekarz z oddziału neonatologicznego musi być obecny na sali porodowej w sytuacji porodu zabiegowego, przedwczesnego, z ryzykiem niedotlenienia okołoporodowego, u ciężarnej z patologicznym przebiegiem ciąży,
u ciężarnej z przewidywanymi lub stwierdzonymi wadami rozwojowymi dziecka, uzasadnionymi zaburzeniami adaptacyjnymi w IV okresie porodu. Doprecyzowano także zagadnienie kontaktu
„skóra do skóry”, który powinien trwać
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nieprzerwanie minimum przez 2 godziny po porodzie. Ten czas powinien zostać również wykorzystany w celu przystawienia dziecka do piersi. W pierwszych 12 godzinach życia lekarz neonatolog ma też obowiązek przeprowadzić
badania, które jeśli wykażą nieprawidłowości mogą być podstawą do niezwłocznego przekazania dziecka do oddziału
patologii noworodka. Wszelkie badania,
świadczenia medyczne, zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są po przekazaniu informacji i uzyskaniu zgody w obecności
matki lub ojca.
• W ustawie zmieniono nazwę „niepowodzenie położnicze” na „sytuację szczególną”. Co się za tym kryje?
– W nowych standardach opieki okołoporodowej zrezygnowano z określenia, jakie funkcjonowało do tej pory, czyli „niepowodzenia położniczego”. Zastąpiono je nowym pojęciem, jakim są „sytuacje szczególne”, a więc: poronienie,
urodzenie dziecka martwego, urodzenie
dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami
wrodzonymi. Jeżeli pacjentka znalazła się
w którejś z powyższych sytuacji to przede
wszystkim personel medyczny zobowiązany jest do udzielenia pacjentce możliwie najszerszej pomocy, wykazując się
przy tym ogromnym poziomem wrażliwości i szacunku. W przypadku zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób
płodu (na etapie ciąży lub porodu), pacjentka ma prawo do skorzystania z opieki, pomocy psychologia, pomocy paliatywnej i hospicyjnej. W województwie
lubelskim już w 2017 roku opracowano
„Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży”. Trzeba
przyznać, że nowe zmiany w opiece okołoporodowej są obiecujące. Jednak jak będzie wyglądała rzeczywistość, okaże się
w najbliższym czasie. Mamy również wymagania organizacyjne np. w ośrodkach
o II i III poziomie referencyjności opieki
perinatalnej wymagane są dwa stanowiska do resuscytacji noworodków na sali
do cięć cesarskich. Każda placówka ma
obecnie obowiązek okresowej oceny własnej działalności według ustalonych wewnętrznie kryteriów, a także badanie satysfakcji pacjentek, a wszystko w celu
systematycznej poprawy opieki nad matką i dzieckiem.
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Personel medyczny też należy zabezpieczyć szczepieniami ochronnymi
dawki szczepionki w odstępie 3 miesięcy (nie wcześniej niż 4 tygodnie od podania pierwszej dawki). Ze względu na
to, że jest to szczepionka żywa, nie wolno szczepić kobiet w ciąży. Po ekspozycji
na odrę, podanie szczepionki w ciągu 72
godzin od kontaktu może uchronić przed
zachorowaniem. Odporność poszczepienna po dwóch dawkach wynosi ok. 98 proc.
i utrzymuje się do końca życia.

z Barbarą Hasiec,
ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dzieci
Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• W Polsce pojawiły się ogniska odry. Wśród narażonych są dzieci nieszczepione z winy rodziców, jak również osoby dorosłe oraz osoby w wieku podeszłym.
– Odra jest ostrą chorobą zakaźną, która łatwo rozprzestrzenia się wśród osób
nieuodpornionych w każdym wieku. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Na
odrę chorują głównie osoby niezaszczepione i te, które nie chorowały na odrę.
Przed wprowadzeniem szczepień ochronnych na odrę chorowała prawie każda osoba. Szczepienia przeciwko odrze wprowadzono do programu szczepień ochronnych dla niemowląt w 1975 r. Od 2004 r.
stosujemy szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce w wieku 13-15 miesięcy i potem w 10 r. życia.

Od 2019 r., ze względu na bieżącą
sytuację epidemiologiczną, szczepienie drugą dawką przesunięto na
6 r. życia. Osoby po 50 r. życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie
daje trwałą odporność na całe życie.
Osoby młodsze powinny sprawdzić
swoją kartę uodpornienia. Jeśli były zaszczepione jedną dawką, w celu uodpornienia powinny przyjąć
dawkę przypominającą szczepionki. Szczepienie przeprowadza się
szczepionką skojarzoną przeciwko
odrze, śwince i różyczce. Wszystkie
zarejestrowane w Polsce szczepionki
przeciwko MMR są dopuszczone do
stosowania u dorosłych. Osoby nieszczepione powinny przyjąć dwie

• Jaki jest Program Szczepień Ochronnych na 2019 r.
– Zaleca się szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce osobom, które pracują w środowiskach dziecięcych (przedszkolach, szkołach, przychodniach, szpitalach), jeśli od szczepienia upłynęło więcej niż 10 lat. Jeśli osoba dorosła nie wie,
czy w przeszłości chorowała na odrę lub
nie ma dokumentacji dotyczącej szczepień, powinna się zaszczepić. Badanie poziomu przeciwciał przeciwko odrze można potraktować jedynie jako badanie pomocnicze. Wynik ujemny nie znaczy, że
nie mamy odporności przeciw odrze.

• Zgłaszany jest projekt obowiązkowych szczepień dla lekarzy i szerzej personelu medycznego?
– Personel medyczny jest w grupie ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na choroby zakaźne jesteśmy na pierwszej linii
frontu w kontakcie z pacjentem. Personel
może również stanowić źródło zakażenia
dla pacjentów i współpracowników. Epidemie chorób zakaźnych w placówkach
opieki zdrowotnej mogą mieć poważne
konsekwencje ﬁnansowe, wizerunkowe
i prawne. Zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 2012 r. w sprawie rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników – służba zdrowia należy do grupy, w której obowiązkowe są szczepienia przeciwko wzw B
i tak jest nadal w Programie Szczepień
Ochronnych 2019 r.
Niestety, nikt nie zwraca uwagi, że jesteśmy bardzo narażeni na zachorowanie
na grypę, krztusiec, choroby inwazyjne
– jak zakażenia meningokokowe i pneumokokowe, wirusowe zapalenie wątroby

typu A. O tym zaczynamy głośno mówić
i zwracać uwagę na ten problem. Bardzo
ważny jest pacjent, ale my, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni też.
• W takim razie przeciwko jakim chorobom należy się zaszczepić?
– Obecnie tylko szczepienie przeciwko wzw B jest bezpłatne. W 2016 r. ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania odrze – osoby narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie
na odrę podlegają szczepieniom ochronnym. Nadzór nad wykonaniem szczepień
po kontakcie z odrą sprawuje państwowy
powiatowy inspektor sanitarny.
Mam nadzieję, że uda się stworzyć
program szczepień bezpłatnych dla służby zdrowia, biorąc w określonych grupach rzeczywiste czynniki narażenia.
Jednak mając świadomość ryzyka zawodowego stosujmy proﬁlaktykę w postaci szczepień przeciwko grypie, zakażeniom meningokokowym, pneumokokowym, krztuścowi.

Prawo

Ochrona prawna lekarza i lekarza dentysty
Niezadowolenie pacjentów z systemu ochrony zdrowia, z jego słabości
spowodowanej licznymi w nim deﬁcytami ﬁnansowymi, czy też organizacyjnymi skutkującymi problemem z dostępnością – jest obok jakości świadczeń
zdrowotnych główną przyczyną bezpośrednich ataków na lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych. Niewłaściwe zachowanie ze strony pacjentów
lub członków ich rodzin mające miejsce
najczęściej w stosunku do lekarzy pracujących w publicznym systemie ochrony
zdrowia przeradza się nierzadko w agresję słowną, a bywają też, choć nieliczne,
przypadki agresji ﬁzycznej.
Agresja, w znaczeniu potocznym, to
wrogie zachowanie mające na celu spowodowanie szkody psychicznej lub ﬁzycznej podmiotowi agresji, czyli w tym
przypadku lekarzowi. Najczęściej są to
krzyki, awantury, wyzwiska, obelgi,
groźby pod adresem lekarzy – jako przejawy agresji słownej. Bywają też, niestety, przypadki agresji ﬁzycznej (przemocy) wyrażonej w formie ataku za pomocą własnych organów, czyli rąk i nóg,
jak szarpanie, uderzenia, pchnięcie,
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kopanie lub też za pomocą różnych narzędzi np. laski, kija, torby. Na tego rodzaju zachowania pacjentów i członków ich
rodzin narażeni są nie tylko lekarze pracujący w izbach przyjęć, w stacjach pogotowania ratunkowego, w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale także lekarze i lekarze dentyści, mający bezpośredni kontakt z pacjentem niezależnie
od formy i miejsca wykonywania swojego zawodu.
Jeszcze kilka miesięcy temu, a dokładnie do 23 sierpnia 2018 r. ochrona prawna należna funkcjonowaniu publicznemu
przysługiwała jedynie lekarzowi i lekarzowi dentyście świadczącemu pomoc doraźną lub gdy zwłoka w podjęciu czynności świadczenia opieki zdrowotnej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała albo ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, czyli w sytuacjach, o których mowa
w przepisie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. W praktyce ochrona ta dotyczyła lekarzy pracujących w izbach przyjęć,
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karetkach pogotowia ratunkowego czy
też w szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale z wyłączeniem lekarzy pełniących dyżur w tych oddziałach jeśli polega on tylko na oczekiwaniu na wezwanie
do wyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego. (1)
W przypadku zniewagi lekarza ze strony pacjenta lub członków jego rodziny
albo naruszenia nietykalności cielesnej
lekarza poza przypadkami określonymi w powołanej wyżej ustawie – lekarz
mógł dochodzić swych praw wyłącznie
prywatnie bez żadnego wsparcia ze strony oskarżyciela publicznego, tj. jedynie
z oskarżenia prywatnego.
Pod wpływem licznych postulatów,
płynących ze środowiska lekarskiego,
dotyczących rozszerzenia ochrony prawnej lekarza i lekarza dentysty sytuacja
prawna w tym zakresie uległa zmianie
od dnia 24 sierpnia 2018 r. w związku
z wejściem w życie znowelizowanego
przepisu art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (2)
W związku z powyższą zmianą
ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje

aktualnie lekarzowi i lekarzowi dentyście, który:
1. Wykonuje czynności w ramach
świadczeń pomocy doraźnej lub
w przypadku, o którym mowa
w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2. Wykonuje zawód w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w tym podmiocie.
Nowa regulacja rozszerzająca ochronę prawną na lekarzy, o których mowa
w wyżej powołanym przepisie ustawy,
nie do końca satysfakcjonuje środowisko
lekarskie ponieważ nie obejmuje ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu wszystkich pracujących lekarzy. Dlatego też, zgodnie z zapowiedzią, samorząd lekarzy i lekarzy dentystów zamierza dalej zabiegać o rozszerzenie ochrony prawnej na wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, mając na względzie istotę

i charakter zawodu, którego wykonywanie zgodnie z jego zasadami wymaga zapewnienia bezpieczeństwa niezależnie od
formy i miejsca jego wykonywania.
Przyznanie lekarzowi i lekarzowi dentyście szczególnej ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu dotyczy sfery prawa karnego bowiem kodeks
karny nakłada na sprawców określonych
przestępstw, których dopuszczą się wobec lekarza i lekarza dentysty, surowszą
odpowiedzialność karną.
Ważną kwestią dla zrozumienia powyższego zagadnienia, dotyczącego ochrony
prawnej lekarza i lekarza dentysty, jest
rozróżnienie pojęć „funkcjonariusza publicznego” od „ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu”. Te
dwa pojęcia nie są tożsame.
Jak wynika ze słownika wyrażeń ustawowych zawartego w przepisie art. 115
§ 13 kodeksu karnego – funkcjonariuszem publicznym, wg deﬁnicji legalnej
i zakresowej, jest jedynie osoba wskazana w tym przepisie, przy czym lekarz nie
jest w nim wymieniony.
W powołanej wyżej ustawie o zawodach
lekarza i lekarza dentysty ustawodawca
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posłużył się sformułowaniem, że lekarzowi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu,
co oznacza przyznanie lekarzowi jedynie specjalnej ochrony prawnej, tj. takiej, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu, a nie statusu funkcjonariusza publicznego.
To, że lekarz nie jest funkcjonariuszem publicznym oznacza, że nie będzie ponosił szczególnej, surowszej odpowiedzialności karnej właściwej dla
funkcjonariuszy publicznych.
Alicja Lemieszek
radca prawny LIL
(1) Postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 28 kwietnia 2016 r. Sygn. akt:
I KZP 24/15
(2) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r.
poz. 1532)
9

Europejski certyfikat dla trzech!
Trzy kliniki ginekologiczno-położnicze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Katedra i Klinika Położnictwa

i Perinatologii (kierownik: prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak); II Katedra i Klinika Ginekologii (kierownik:

prof. Tomasz Rechberger) i III Katedra
i Klinika Ginekologii (kierownik: prof.
Tomasz Paszkowski) uzyskały 1 października 2018 r., decyzją Europejskiej Rady i Kolegium Położnictwa i Ginekologii (EBCOG), certyﬁkat akredytacyjny jako Europejskie Centrum Szkolenia Podyplomowego w Ginekologii i Położnictwie (European Training Centre in
Obstetrics and Gynaecology).
Certyfikat taki posiada zaledwie kilka ośrodków w Polsce, między innymi Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź. Nieco wcześniej taki certyﬁkat otrzymała klinika w szpitalu
Charite w Berlinie, jedna z najlepszych klinik w Europie, jeżeli i nie
na świecie.
Europejska Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii (European
Board and College of Obstetrics and
Gynaecology) to organizacja, której
zadaniem jest zuniﬁkowanie kształcenia podyplomowego w dziedzinie
położnictwa i ginekologii w krajach
Unii Europejskiej.
– Przyznanie nam tego certyfikatu
potwierdziło wysoki, europejski standard i jakość leczenia oraz szkolenia
podyplomowego w klinikach – podkreśla prof. Leszczyńska-Gorzelak.

Dokument w praktyce oznacza, że w jednostkach tych będą mieli możliwość odbywania staży specjalizacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii także lekarze z całej Unii Europejskiej.
Dla lekarzy szkolących się i odbywających rezydentury w ww. klinikach według standardów europejskich to także
zaszczyt. Obecnie w SPSK 4 odbywają
szkolenie 23 osoby, jest to jedna specjalizacja – położnictwo i ginekologia.
Profesorowie B. Leszczyńska-Gorzelak, T. Rechberger, T. Paszkowski wyjaśniają, że jednostki są wybierane do akredytacji na podstawie określonych wskaźników. O tym, że audytorzy przyjechali
do Lublina do SP Szpitala Klinicznego
nr 4, zadecydowało m.in. to, że umieralność okołoporodowa w regionie jest jedną z najniższych, a SPSK-4 oferuje opiekę zgodną ze standardami obowiązującymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wizyta akredytacyjna miała miejsce 4
lipca ub. roku i była poprzedzona wielomiesięcznymi przygotowaniami. Audyt
przeprowadzili: prof. Juriy Wladimiroff –
EBCOG (European Board and College of
Obstetrics and Gynaecology) Europejska
Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii, prof. Wojciech Rokita (Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników),

Agnieszka Horala – ENTOG (European
Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) Europejskie Stowarzyszenie
Specjalizujących się w Położnictwie i Ginekologii i prof. Romuald Dębski (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Członkowie komisji wzięli pod
uwagę kompleksowość leczenia i szkolenia oraz ich jakość. W trakcie wizytacji konieczne było wykazanie wzajemnej współpracy klinik ginekologicznopołożniczych ze specjalistami w zakresie neonatologii i anestezjologii. Audytorzy przeprowadzili także wielogodzinne rozmowy z rezydentami.
Warunkiem uzyskania certyﬁkatu akredytacyjnego było również wykazanie ścisłej współpracy z ośrodkiem naukowym.
Trzy kliniki ginekologiczno-położnicze SPSK-4, ubiegające się o certyﬁkat,
wchodzą w skład II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Certyﬁkat – dokument ten, potwierdza wysoką jakość współpracy szpitala z uczelnią. Aktywny udział w procesie pozyskiwania akredytacji wzięli również: rektor
ds. klinicznych prof. med. Mirosław Jabłoński, dyrektor SPSK 4 Radosław Starownik i z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Agnieszka Koman-Iżko.
Anna Augustowska

Prawo na co dzień

Czy lekarz stażysta jest uprawniony do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?
Lekarz stażysta jest uprawniony
do wystawiania recept po uzgodnieniu
z opiekunem treści zawartych w nich
informacji. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem ministra zdrowia, przepisy nie przyznają takiego uprawnienia w zakresie recept pro auctore oraz
pro familiae.
Komentarz prawniczy:
Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie prawne należy odnieść się do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.).
W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 7 u.z.l.,
w celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu.
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Następnie należy przywołać treść art.
15 ust. 3a u.z.l., który stanowi, iż lekarz
odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację,
tytuł specjalisty w określonej dziedzinie
medycyny albo lekarza dentysty, wykonującego zawód przez okres co najmniej
5 lat, zwanego dalej opiekunem.
Z kolei stosownie do ust. 3b pkt 11 niniejszego przepisu, lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu
odbywania stażu, z zastrzeżeniem art.
30 (obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej), oraz w sytuacji, gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Ponadto, ww. przepis stanowi, iż lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do
wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu
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z opiekunem treści zawartych w nich informacji.
Odnosząc się do kwestii wystawiania recept pro auctore oraz pro familiae,
należy wskazać, że brakuje w tym zakresie jednoznacznych regulacji prawnych. W komunikacie nr 42/2017 dla
lekarzy odbywających staż podyplomowy w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem
Portalu NFZ (zamieszczonym na stronie www.nfz-katowice.pl) wskazuje się,
że „wprowadzając powyższe uprawnienia ustawodawca nie odniósł się wprost
do kwestii uprawnienia lekarzy stażystów do wystawiania recept „pro auctore” oraz „pro familiae”. Na podstawie stanowiska ministra zdrowia z dnia
28 marca 2017 r., należy wskazać, że
obecnie obowiązujące przepisy prawa
nie przyznają lekarzom stażystom takiego uprawnienia. Zapisy art. 15 ust. 3a

i 3b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazują, iż lekarz stażysta
jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu i winien odbywać staż podyplomowy
pod nadzorem opiekuna. Poza wyjątkami
wskazanymi w ustawie, lekarz stażysta
nie może samodzielnie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, zatem nie może
posiadać indywidualnie przydzielonych
zakresów numerów recept. Lekarz odbywający staż podyplomowy powinien
otrzymać zakresy liczb będących unikatowymi numerami identyﬁkującymi recepty, uzyskane przez świadczeniodawcę, u którego realizowany jest staż, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia ministra
zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie
recept lekarskich (DzU z 2016 r. poz. 62
j.t.) na czas odbywania stażu. Zgodnie
z § 5 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie
świadczeń opieki
zdrowotnej (DzU
z 2016 r. poz. 1146
j.t.) świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za
ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w tym
także za recepty wystawiane przez lekarza stażystę”.
Opracowano na podstawie opinii
prawnej dostarczonej przez Lex Secure
24h Opieka Prawna w ramach umowy
z Lubelską Izbą Lekarską.
ms
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Nowelizacja
listy leków
styczeń 2019 r.
Na liście leków refundowanych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia
2019 r., znalazła się spinraza (nusinersen), stosowana w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
Nusinersen jest jedynym zarejestrowanym lekiem w terapii SMA – choroby
genetycznej niszczącej mięśnie i nerwy,
w konsekwencji prowadzącej do ciężkiej
niepełnosprawności, a często do śmierci.
Dostęp do leku uzyskają wszyscy polscy
pacjenci. Ich populacja szacowana jest na
około 700 osób. Z uwagi na tryb dawkowania oraz nieznaną dokładnie populację, w toku negocjacji został zawarty instrument podziału ryzyka. Decyzja będzie obowiązywać przez dwa lata. Została też ustalona kwota finansowania. Wydatki są osobno podzielone na rok 2019
i 2020. Z uwagi jednak na tajemnicę negocjacji, nie podano tej kwoty.
Program lekowy leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca zostaje poszerzony o tecentriq (atezolizumab). Dla pacjentów w II linii leczenia raka płuca o typie płaskonabłonkowym oraz o typie innym niż płaskonabłonkowy.
Poszerzono populacja pacjentów, dla
których dostępny będzie lek xalkori (crizotinibum). Zostanie objęty refundacją
w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach I linii leczenia, a ponadto w populacji pacjentów
z re-aranżacją genu ROS1.
Nowy wykaz utrzymuje też refundację
leku diatomit, stosowanego przy ciężkiej
dziecięcej padaczce lekoopornej. Z kolei
dzieci z wadami serca manifestującymi
się zmianami hydrodynamicznymi będą
miały zabezpieczony dostęp do profilaktyki zakażenia wirusem RS.
Pięć substancji czynnych zostało objętych refundacją poza wskazaniami w zespole Tourette’a. Są to: rysperydon, sulpiryd, arypiprazol, zyprazydon oraz topiramat. Z kolei leki zawierające amantadynę zostały objęte refundacją we wskazaniu off label w leczeniu dyskinezy późnej
u osób dorosłych.
Nową substancję dostali także pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). Na listę został wpisany wenetoklaks. Będzie finansowany w ramach
programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib.
Nie ma konkretnej decyzji w sprawie
medycznej marihuany. Dystrybucja leków na bazie medycznej marihuany miała się rozpocząć do końca grudnia 2018 r.
w 3 aptekach sieci Primo: w Koninie, Poznaniu i Wrocławiu. Według informacji
przekazywanych przez apteki zainteresowanie tymi lekami wśród pacjentów
jest spore. Gram medycznej marihuany
(w formie suszu) ma kosztować 60 zł. Receptę na medyczną marihuanę może wystawić każdy lekarz. Podawanie tego leku może dotyczyć w Polsce około 300 tys.
pacjentów.
Jerzy Jakubowicz
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Mama pragnęła, żebym został lekarzem
z Wojciechem Machem,
emerytowanym lekarzem, o książce pt. „Z pamiętnika naszej Matki”,
którą przygotował razem z bratem Jackiem,
rozmawia Anna Augustowska
• Z wielkim zainteresowaniem czytałam książkę o Twojej Mamie Jadwidze
Orłowskiej i co tu kryć, czuję niedosyt.
Będzie kolejny tom?
– Od razu muszę się przyznać, że razem z moim starszym bratem Jackiem,
który jest także współautorem książki
pt. „Z pamiętnika naszej Matki”, uciekliśmy się do pewnego wybiegu, aby pokazać ten materiał szerszemu gronu czytelników niż tylko rodzinny krąg najbliższych. Otóż Mama w pierwszym z tomów
swego, pisanego przez 34 lata, pamiętnika
zaznacza, że będzie w nim szczera i nie
będzie przed nim miała żadnych tajemnic, ponieważ „nikt nie będzie tych zapisków czytał”.
My jednak uznaliśmy, że warto, korzystając z okazji – a jest nią 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – opublikować pewnego rodzaju wybór zapisków, które zaczęła pisać w maju 1918 roku, kiedy jako młoda 20-letnia dziewczyna

Czytelników zainteresowanych
pełną wersją

„Z pamiętnika naszej Matki”,
autorstwa Wojciecha i Jacka Machów,
informujemy, że elektroniczna wersja
książki zostanie umieszczona na stronie
internetowej miesięcznika LIL „Medicus”

www.medicus.lublin.pl
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stała się świadkiem tak ważnych i doniosłych wydarzeń historycznych. Dodatkowo mija też 100 lat od powstania
Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 roku KUL), na którym Mama – od jesieni 1919 roku – studiowała (pracując cały czas zawodowo) na Wydziale Prawa.
Studia ukończyła w 1924 roku, otrzymując dyplom z lwowskiego Uniwersytetu
im. Jana Kazimierza, bowiem Uniwersytet Lubelski nie miał jeszcze pełnych
praw wyższej uczelni.
• Czytelnik dostaje więc coś bezcennego – relacje z pierwszej ręki. Wybór
był trudny?
– I tak, i nie. Okres odzyskiwania niepodległości i pierwsze lata wolności, tworzenia się zrębów odrodzonego państwa
były niezwykłe, a mama bardzo intensywnie włączała się w ten nurt. Dużo też
o tym pisała. Musieliśmy więc tylko dokonać pewnej selekcji, oddzielić to, co dotyczyło bardzo osobistych, rodzinnych zapisków i wybrać te, które pokazują Lublin
tamtych lat i ludzi, którzy tworzyli historię naszego miasta. Oczywiście dla współczesnego czytelnika, szczególnie dla tego, który zna na wylot liczne publikacje
historyczne na temat II Rzeczypospolitej, układ sił politycznych itd. pamiętnik
młodej dziewczyny może wydać się naiwny i pozbawiony historycznej perspektywy, ale uznaliśmy, że właśnie w tym autentycznym, pisanym z pasją i emocjami,
materiale tkwi jego siła.
• Oczywiście! To najcenniejsza wartość pamiętnika! Nie wiem, w ilu opracowaniach historycznych znajdziemy np.
opis wiecu, który odbył się w Lublinie 27
października 1918 roku, w czasie którego zabrała głos
pani Studnicka. W pamiętniku czytamy: „Po
raz pierwszy kobieta wystąpiła z przemówieniem
i trzeba jej przyznać słuszność, że uratowała nasz honor niewieści”. Co za przenikliwe spostrzeżenie!
– Mama należała do kobiet, które znały swoją wartość. Nie bała się samodzielności, co 100 lat temu nie było
takie oczywiste. Kiedy zapytałaś jaka była, odpowiedziałem,
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że zapracowana. Bo taką ją pamiętam.
Z zapisków w pamiętniku wyłania się osoba, która nie bała się i nie unikała pracy.
Zaraz po ukończeniu Szkoły Handlowej
Władysława Kunickiego, jako 17-latka
podjęła pracę w jednym z biur administracji austriackiej. Była świadkiem wkroczenia w 1915 roku do Lublina ułanów

Beliny, a w listopadzie 1918 traﬁła do pracy w biurze Sztabu Generalnego Wojsk
Polskich, gdzie przez jej ręce przechodziły ważne rządowe i wojskowe dokumenty. Mirosław Derecki (nieżyjący już
lubelski dziennikarz) tekst o tej pracy naszej mamy zatytułował nawet „Sekretarka Rydza-Śmigłego”).
• Zgadza się – pod datą 4 listopada
1918 roku czytamy: „Jestem przydzielona do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Lublinie. Setki rozkazów przechodzą przez moje ręce. W biurze siedzę do 6 wieczór chwili wolnej nie mając. Pracuję razem z pułkownikiem Śmigłym i majorem Bukackim”.

Terminy kursów
medycznych
organizowanych przez

– Nie wiemy, czy mama związała się
z którąś z organizacji niepodległościowych z kręgu Piłsudskiego. Być może
tak – nie pisze o tym w pamiętniku. Z całą pewnością jednak była zafascynowana
postacią Józefa Piłsudskiego, uwielbianego Dziadka, chociaż nie zawsze zgadzała się z jego późniejszą polityką. Pod
znamienną datą 11 listopada 1918 pisze
m.in. o Piłsudskim: „To jedyny człowiek,
w którego potęgę bezgranicznie wierzę
i wierzę, że on jest jedynym człowiekiem,
który doprowadzi do celu”.
• Ale nie tylko o polityce i wielkiej historii pisała – są też obrazki z codziennego życia miasta, nowo powstałego uniwersytetu itd.?
– Takim tekstem jest np. zapis z maja 1919 o szalejącym w Lublinie tyfusie plamistym: „Co za moc osób ginie,
umiera codziennie, to trudno sobie wyobrazić” albo o lejącym nieprzerwanie
deszczu (sierpień 1918), który zniszczył
zbiory, co obudziło strach przed głodem
w zimie. Czy też wspomnienia pierwszego obiadu, jaki został wydany w styczniu
1920 roku z okazji otwarcia kuchni akademickiej dla studentów KUL. Ja bardzo
cenię zapis o wybuchu amunicji w wojskowych magazynach koło cukrowni, jaki wstrząsnął miastem w kwietniu 1919
roku: „(…) wybuch został spowodowany przez komunistów.(…) W śródmieściu
przy ulicach Szopena, Namiestnikowskiej, Górnej i Krak. Przedmieściu jest
moc wybitych szyb (…)”. Dowiadujemy
się, że wybuch zniszczył kompletnie 22
budynki, a na Zamku wypadło 148 szyb.
Dodajmy, że ta broń i amunicja miały służyć obronie Wilna i Lwowa.
• Nie sposób, abyśmy przytoczyli
wszystkie lubelskie zapiski… chociaż żal,
bo tyle w nich emocji i pasji. Wrażliwości,

Lubelską Izbę Lekarską
Kursy (stacjonarne) dla lekarzy
i lekarzy dentystów organizowane e
siedzibie LIL:
Sztuka prezentacji (brak miejsc)
19.01.2019 r.
Zgoda pacjenta na leczenie. Błąd
medyczny – aspekty prawne
02.02.2019 r.
Mobbing i manipulacja w miejscu
pracy. Identyfikacja zjawiska i metody
przeciwdziałaniu
02.03.2019 r.
Komunikacja i budowanie relacji
w miejscu pracy
23.03.2019 r.

ale też bardzo dojrzałych refleksji. Ja
wyłowiłam jakże wciąż aktualną, o sytuacji kobiet. Młoda Orłowska w kwietniu
1920 roku pisze: „(…) u nas kobiety są
tak jakoś traktowane, że mimo zdolności nawet, nie mogą zajmować jakiegoś
poważniejszego stanowiska tylko dlatego, że są kobietami”.
– Mama była bardzo dzielną i samodzielną osobą. Podczas studiów działała
w uczelnianych organizacjach młodzieżowych i w harcerstwie; zawsze pracowała
zawodowo, wychowywała nas samodzielnie, bo zaledwie 5 lat po ślubie została
wdową. Potraﬁła znaleźć czas na turystykę (wycieczki w Tatry); sport (w 1931 r.
była mistrzynią Lublina w tenisie); jeździła na nartach i łyżwach. Miała też wielką pasję – fotograﬁę, którą zaraziła także
mnie. Na emeryturę zdecydowała się dopiero w 1968 roku mając 71 lat.
Zmarła potrącona przez samochód na
ulicy Lublina i jest pochowana na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Teraz, kiedy biorę do rąk nieco zniszczony już przez czas pamiętnik, w którym notowała swoje obserwacje, coraz
bardziej rozumiem, jak nietuzinkową była osobą.
• Coś jeszcze – bardzo ważnego – zawdzięczsz Mamie. Medycyna to była Jej
sugestia?
– To prawda. Bardzo pragnęła, abym
został lekarzem. I tak się stało. Poświęciłem się pediatrii – najpierw pracowałem w Instytucie Pediatrii lubelskiej
AM, a w latach 1980-2002 byłem ordynatorem Oddziału Dziecięcego szpitala
w Świdniku. To był dobry wybór – Mama to wiedziała.
MEDICUS 1-2/2019

Komisja Kształcenia Medycznego
Lubelskiej Izby Lekarskiej ponownie
zaprasza w roku 2019 na kursy
specjalizacyjne jednolite
przeznaczone dla lekarzy/lekarzy
dentystów (członków LIL) wszystkich
specjalności – specjalizujących się
według modułowych programów
specjalizacji (zakwalifikowani do
specjalizacji po 01.10.2014 r.) z zakresu
zdrowia publicznego oraz prawa
medycznego:
Zdrowie publiczne:
- 26.01 – 03.02.2019 r. (brak miejsc)
- 01.06 – 16.06.2019 r.
- 16.11 – 24.11.2019 r.
Prawo medyczne:
- 20.02 – 24.02.2019 r.
- 12.06 – 16.06.2019 r.
- 06.11 – 10.11.20119 r.
Więcej informacji
oraz formularze zgłoszeniowe
znajdują się na stronie:
www.oil.lublin.pl/kursy

adresy internetowe:
Medicus –
medicus.lublin.pl
LIL –
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
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Lekarski kalejdoskop

Dla braci lekarzy –
Bene Meritum Terre Lublinensi
Neurolog prof. Konrad Rejdak – szef Kliniki Neurologii
szpitala przy ul. Jaczewskiego i jego brat okulista prof. Robert Rejdak – szef Kliniki Okulistyki Ogólnej szpitala przy
ul. Staszica zostali uhonorowani tytułami Bene Meritum Terre Lublinensi, w kategorii nauka.
Wyróżnienie specjalne otrzymał o. Filip Buczyński, założyciel lubelskiego Hospicjum dla Dzieci Małego Księcia.

Nasze wśród najlepszych
W Rankingu Szpitali 2018 „Rzeczpospolitej” znalazło się
8 szpitali z Lubelszczyzny.
W pierwszej trójce najlepszych szpitali z województwa lubelskiego znalazły się: szpital w Białej Podlaskiej (1. miejsce),
szpital „papieski” w Zamościu (2. miejsce) i szpital w Parczewie (3. miejsce).
Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, który uplasował się też na 3 miejscu w kategorii jakości
opieki medycznej i na czwartym miejscu wśród zabiegowych
szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych. Natomiast
szpital w Białej Podlaskiej zwyciężył w rankingu „Bezpieczny Szpital”, który organizuje Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia.

Malowali bombki charytatywnie
Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny w Lublinie licytowali bombki, które wykonali
wykładowcy Uniwersytetu Medycznego. 12 grudnia w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego odbyła się
akcja charytatywna – Wielka Świąteczna Licytacja Bombek
Asystentów. Uzyskano 2555 zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup prezentów dla podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w ramach inicjatywy „Miś
pod szpitalną choinkę”.

Orkiestra – już 27 raz!
Cała Polska zbierała pieniądze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 13 stycznia br. zagrała już
27. raz. Pieniądze traﬁą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Na Lubelszczyźnie zbiórkę prowadziło kilka tysięcy wolontariuszy.
Riad Haidar, ordynator neonatologii szpitala w Białej Podlaskiej, od lat aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę. W tym roku był szefem sztabu WOŚP w szpitalu.

Jak leczyć rzadkie
nowotwory macicy
Na początku grudnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej przez dwa dni odbywała się konferencja pt. „Rzadkie nowotwory macicy”. To ważny i aktualny temat, bo stale wzrasta zachorowalność na raka szyjki macicy. Nowotwory kobiece stają się chorobami cywilizacyjnymi.
Konferencji towarzyszyły warsztaty, m.in. z elastograﬁi w ginekologii onkologicznej.

Grypa zamyka
Tylko w ciągu pierwszego tygodnia stycznia na grypę i infekcje grypopochodne zachorowały blisko 4 tysiące mieszkańców Lublina. W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań niektóre kliniki a także szpitale wstrzymały lub ograniczyły odwiedziny pacjentów. Tak było m.in. w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku i w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży szpitala przy ul. Staszica, a w SPSK4
odwiedziny ograniczono na wszystkich oddziałach.

Tekst Anna Augustowska

Mikołajów wielu
Akcja MotoMikołaje już od 11 lat obdarowuje dzieciaki
z placówek medycznych w Lublinie. W grudniu zmotoryzowani Mikołajowie ruszyli spod Zamku Lubelskiego, aby dotrzeć do pacjentów szpitala dziecięcego przy Chodźki.
Mikołaj dotarł też do chorych dzieci ze szpitala im. Jana
Bożego, Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych a także do
Łęcznej, gdzie spotkał się z pacjentami Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń.

Nowy adres sanepidu
Uroczyste otwarcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odbyło się na początku grudnia. Sanepid będzie miał teraz jedną siedzibę – w odnowionym budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12.

SuperSOR ruszył!
Po gruntowym remoncie i modernizacji 15 stycznia br. oﬁcjalnie został otwarty szpitalny oddział ratunkowy w Szpitalu Wojewódzkim przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Oddział
zyskał dodatkową powierzchnię i – co ważne – łóżka. Obecnie mieści się na ponad 1 tys. mkw. powierzchni i dysponuje 12 łóżkami obserwacyjnymi a także m.in. 4 łóżkami dla
pacjentów toksykologicznych. Rozbudowa oddziału kosztowała ponad 12 mln zł.

Lekarze z pasją

Onkologia

Piosenki jak film krótkometrażowy
z lekarzami Krzysztofem Piecykiem
i Zbigniewem Orłem,
gitarzystami zespołu rockowego 500,
rozmawia Anna Augustowska
• Trudno nie zacząć naszej rozmowy
pytaniem dlaczego 500? Tak intrygującej
i enigmatycznej nazwy zespołu rockowego chyba nigdy nie spotkałam.
Zbigniew Orzeł: – Hm… to kłopot, bo
nigdy nikomu nie zdradziliśmy tajemnicy
tej nazwy… O tym, co się za nią kryje,
wiedzą tylko członkowie naszego zespołu. I niech tak jednak może zostanie?
Zespół założyliśmy 5 lat temu, trochę
przypadkowo a trochę, bo tak się złożyło. Okazało się, że mamy koło siebie
znajomych o podobnych gustach muzycznych, którzy grają, a nawet tak jak
Krzysiek, mają w swoim domu wyjątkowo dobre warunki, aby umawiać się
na wspólne granie (nagłośnienie, sprzęt,
wyciszone ściany). I tak powstał zespół
o nazwie 500 – który tworzy pięciu facetów, w tym my, dwaj lekarze ze szpitala
im. Jana Bożego (gitary); perkusista Jacek Leńczuk – prawnik; gitarzysta basowy i wokalista (i także prawnik) Marek
Meksuła i Kuba Tarnowski – klawisze
(muzyk, nauczyciel gry na gitarze klasycznej w szkole muzycznej). Jest jeszcze przyjaciel zespołu – Krzysiek Kłos,
który pomaga nam we wszystkim – począwszy od muzyki a skończywszy na
sprzęcie. Lub odwrotnie.
• W tym składzie gracie od kilku lat,
ale nie tylko dla siebie?
Z.O.: – W zasadzie dla siebie. Co prawda, kiedy już szykujemy występ to salę

wynajmujemy w lubelskim klubie Grafﬁti – sala w domu Krzyśka byłaby za mała,
aby pomieścić wszystkich naszych przyjaciół, których zapraszamy – i nie bez
dumy możemy pochwalić się naprawdę
sporą frekwencją – około 300 osób bierze udział w tych koncertach.
Krzysztof Piecyk: – Tylko raz było gorzej, ale powodem była pogoda – na chwilę przed koncertem rozszalała się ogromna śnieżyca. Urywały się nam wtedy telefony z przeprosinami od osób, które nie
miały możliwości, aby dojechać na czas.
I żeby w ogóle wyjechać spod domu.
• Jednak jesienią, kilka tygodni temu, usłyszała Was całkiem inna publiczność?
Z.O. i K.P.: – To była publiczność ogólnopolska! 17 listopada 2018 w Olsztynie
odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych
– „Eskulap Rock 2018”. Wzięło w nim
udział 12 zespołów, w których składzie
występowało co najmniej dwóch lekarzy.
Nasz zespół został przyjęty entuzjastycznie. Zagraliśmy trzy własne kawałki i trzy
covery. Zagraliśmy własne piosenki – Lovely girl, Strange man i Run away oraz covery – I Love Rock n’ Roll (Joan Jett), Personal Jesus (Marilyn Manson) i Doctor doctor (UFO) – publiczność lubi covery, jak
powiedział inż. Mamoń z „Rejsu”: „Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się
podobają melodie, które już raz słyszałem.

Po prostu. No… To… Poprzez… No, reminiscencję. No, jakże może podobać mi się
piosenka, którą pierwszy raz słyszę”.
• Czy dobrze słyszę? Własne kompozycje? Czyli…?
Z.O.: – To całkiem nowy rozdział w historii zespołu 500. Przez pierwsze 2-3 lata
graliśmy covery (nasze hity wymienione
wyżej) oraz piosenki: Friend, Hope oraz
Life is cool.
Uznaliśmy jednak, że przyszedł już
czas, aby zacząć komponować własne
utwory. Ja zostałem tekściarzem, ale muzykę piszemy razem – rzucamy jakieś riffy, frazy muzyczne, czy akordy i wspólnie wszystko dopracowujemy. Zasada jest
jedna: nasze piosenki mają być naładowane pozytywną energią, to ma być muzyka z dobrym przekazem. Rock klasyczny
z elementami rocka progresywnego nadaje się do tego idealnie.
• Dużo takich utworów już macie w repertuarze? Co sprawia, co jest inspiracją
do napisania tekstu piosenki?
Z.O.: – Różnie – zwykle życie. Staram się pisać piosenki prawdziwe – każda jest oddzielną opowieścią o czymś lub
kimś. Napisałem m.in. „Hope” – piosenkę dla żołnierzy z misji w Afganistanie,
albo „Friends” – piosenkę po tragicznej
śmierci moich przyjaciół. Zawsze pytam
chłopaków, czy pomysł na tekst – historia – pasuje do charakteru melodii. Są
jak ﬁlm krótkometrażowy – każdą można zamienić w obraz – może w przyszłości teledysk?
Na razie mamy już sześć własnych
utworów i możemy tu już zdradzić, szykujemy się do nagrania własnej płyty.
Chcemy, aby miała 10-12 utworów. Być

może uda się nam ją nagrać w tym roku.
Taki w każdym razie stawiamy sobie noworoczny cel.
Chcemy też odejść – chociaż w jakiejś
części – od języka angielskiego i śpiewać po polsku. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
• Tak ugruntowana pasja do muzyki
nie wyparła pasji do medycyny? Nie była jej rywalką?
Z.O.: – Medycyna to oczywiście pasja i nie konkuruje z muzyką, która towarzyszy naszemu życiu zawodowemu
i na pewno je uzupełnia.
K.P.: – Nie, wręcz odwrotnie, te dwie
pasje wzajemnie się uzupełniają, muzyka
jest dla mnie wentylem bezpieczeństwa,
odskocznią od ciężkiej i odpowiedzialnej
pracy ortopedy- traumatologa.
Z.O.: – Ja mogę powiedzieć, że zawsze grałem na gitarze: szkolne zabawy, harcerstwo – ale to było hobby. Zawsze chciałem być lekarzem. Nie muzykiem. I tak jest do dziś. Chociaż wiele lat zajmowałem się głównie zarządzaniem w ochronie zdrowia, największą
satysfakcję mam, kiedy mogę pracować
z chorymi, być wśród nich, pomagać ludziom. I bardzo się cieszę, że teraz bardziej niż kiedyś mogę się właśnie w taki
sposób realizować – jako lekarz na oddziale internistycznym szpitala im. Jana
Bożego. Myślę, że muzykę i medycynę
odbiera się tym samym zakrętem mózgu
– zakrętem wrażliwości.
K.P.: – Mam podobne podejście do
mojego zawodu – nie zamieniłbym go na
żaden inny, chociaż fascynuje mnie też
astroﬁzyka oraz mechanika kwantowa.
• Wróćmy więc jeszcze do muzyki –
czego słuchacie, słuchaliście, jaka muzyka miała wpływ na to, co teraz realizuje zespół 500?
Z.O.: – Mój ukochany zespół to Pink
Floyd – w samochodzie stale słucham
„Ściany”, ale w dzieciństwie z pewnością AC DC. Dziś syn zaszczepił mi Arctic
Monkeys – jeszcze inny rodzaj rocka.
K.P.: – Nadal z wielką przyjemnością
słucham Balck Sabbath, Budgie, ale także Rick Wakemana czy Pink Floyd. To
muzyka, przy której odpoczywam, która mnie inspiruje i która przemawia do
mojego serca.
• Szykujecie płytę, a kiedy i czy będzie można zobaczyć i posłuchać zespołu 500 na żywo?
– Mamy oczywiście plan na kolejny
koncert w klubie Grafﬁti w Lublinie 26
kwietnia 2019. Będziemy o tym jeszcze
informować i już zapraszamy wszystkich
czytelników Medicusa.
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Chemia bez utraty włosów
System do chłodzenia głowy tzw. onkoczepki zakładane podczas chemioterapii to zupełnie nowe, innowacyjne
rozwiązanie, poprawiające komfort życia i samopoczucie pacjentów. Dzięki
niemu osoby poddawane chemioterapii
nie muszą tracić włosów.
Na Lubelszczyźnie pierwszym szpitalem, który korzysta z tego rozwiązania jest Oddział Onkologii Klinicznej
WSzS w Białej Podlaskiej.
– Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności. Ogranicza lub całkowicie eliminuje wypadanie włosów
podczas chemioterapii. Szczególnie jest
polecana kobietom z rakiem piersi, ponieważ powyższe działanie ma pozytywny wpływ na samopoczucie i stan psychiczny pacjentek. Jednocześnie zalecenia europejskie onkologiczne rekomendują stosowanie takich czepków. Nadal jednak niewiele szpitali je posiada
– zaznacza Piotr Centkowski, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej, który kieruje
Oddziałem Onkologii Klinicznej WSzS
w Białej Podlaskiej. – To ważne, bo stale
zauważamy wzrost liczby pacjentów onkologicznych. Rozwój opieki w tym zakresie jest niezbędny dla potrzeb zdrowotnych mieszkańców północnej części
województwa lubelskiego. Bardzo zależy nam na komforcie pobytu pacjentów onkologicznych, a udogodnienie
w postaci czepków jest tego przykładem – dodaje.
W 2015 r. w bialskim oddziale onkologii z chemioterapii w trybie jednodniowym korzystało 388 osób; w 2017
roku już 2679 pacjentów.
Wypadanie włosów to dla większości chorych bolesna strata i dodatkowe
obciążenie (obok utraty zdrowia). Można temu zapobiec stosując chłodzenie
skóry głowy, dzięki czemu poprawia się
jakość życia pacjentów, zostaje zachowana samoocena, co pomaga w walce
z chorobą. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, a jednocześnie
zwiększając komfort leczenia w zakresie

chemioterapii, jako jeden z wciąż nielicznych szpitali w Polsce zakupiliśmy
czepki chłodzące skórę głowy. Sprzęt
kosztował ponad 136 tysięcy złotych
i został w całości pokryty ze środków
własnych szpitala – wyjaśnia rzeczniczka szpitala Magdalena Us.
Przy pomocy specjalnych, silikonowych czepków i płynu, który w nich krąży urządzenie schładza głowę do bezpiecznej temperatury 19 stopni Celsjusza i dzięki temu cytostatyki, które krążą w trakcie podania chemii nie dostają się do cebulek włosowych, co daje
szanse na zachowanie włosów (ale nie
100-proc. pewność).
Aby działanie było skuteczne, onkoczepki trzeba zakładać od pierwszego cyklu chemioterapii. Teraz szpital
będzie proponował każdemu nowemu
pacjentowi takie rozwiązanie. A pacjentów onkologicznych w bialskim Szpitalu Specjalistycznym przybywa z każdym rokiem. Ostatnie lata to czterokrotny wzrost pacjentów hospitalizowanych.
Dominuje rak piersi, nowotwory płuc
oraz jelita grubego. Rocznie kilkadziesiąt kobiet zgłasza się z rakiem piersi.
Anna Augustowska

Uśmiech dziecka – radość życia
Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTP i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
organizują

XIX Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Uśmiech dziecka – radość życia”.
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Kazimierzu Dolnym.
Więcej informacji https://pts.net.pl/event/
xix-konferencja-naukowo-szkoleniowa-usmiech-dziecka-radosc-zycia/?event_date=2019-05-24
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Ogólnopolska Konferencja
Sekcji Krążenia Płucnego PTK
z Piotrem Błaszczakiem
z Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, przewodniczącym Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji
Krążenia Płucnego PTK,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Problemy medyczne, którymi zajmuje się Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego...
– Zajmujemy się stanami chorobowymi krążenia płucnego, zarówno jego części tętniczej, jak i żylnej. Patologia krążenia płucnego może być izolowana albo
może mieć swoje źródło w dużym krwiobiegu, tak jest w przypadku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i jej ostrej płucnej manifestacji, tj. zatorowości płucnej.
Manifestacją przewlekłego procesu chorobowego jest natomiast przewlekła choroba zakrzepowo-zatorowa płuc i zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne. Zajmujemy się też innymi typami nadciśnienia płucnego; szczególnie wiele uwagi poświęcamy tętniczemu nadciśnieniu płucnemu, chorobie rzadkiej, w wielu swoich odmianach nieuchronnie prowadzącej do zgonu, ale dzięki leczeniu farmakologicznemu możemy choremu znacząco przedłużyć życie.
Nasza sekcja integruje wiedzę i doświadczenie m.in. kardiologów zainteresowanych chorobami krążenia płucnego, kardiologów pediatrów zajmujących
się wrodzonymi wadami serca i naczyń
i chorymi po korekcjach chirurgicznych
złożonych wad wrodzonych, kardiochirurgów i transplantologów, zajmujących
się transplantacją serca oraz z transplantacją płuc.
• Jakie są konkretne efekty działalności Sekcji Krążenia Płucnego?
– Są to opublikowane w ostatnich latach w „Kardiologii Polskiej” i obowiązujące w naszym kraju „Standardy hemodynamicznej i angiograﬁcznej oceny
krążenia płucnego” oraz „Opinia Sekcji
Krążenia Płucnego dotycząca badań przesiewowych w kierunku zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego u chorych po przebytej ostrej zatorowości płucnej”. W opracowywaniu obu tematów jako członek zarządu sekcji miałem okazję
uczestniczyć. Nasze wyniki to ogólnopolskie rejestry zatorowości płucnej: Zatpol1 i Zatpol-2 a także Ogólnopolska Baza Chorych z Tętniczym Nadciśnieniem
Płucnym BNP-PL. Jest to ogólnokrajowy
rejestr tej ultrarzadkiej choroby, a nasza
18

inicjatywa naukowa ma rangę międzynarodową na wzór m. in. Rejestrów: amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego. Prowadzimy szeroko zakrojone inicjatywy dydaktyczne wobec środowiska
medycznego w naszym kraju. Wymiernym efektem naszej pracy są „Programy
terapeutyczne NFZ leczenia tętniczego

chorobami krążenia płucnego. Tak więc
dwa lubelskie ośrodki dysponują certyﬁkowanymi przez Sekcję Krążenia Płucnego Pracowniami Cewnikowania Prawego
Serca wraz z grupą doświadczonych lekarzy i pielęgniarek, prowadzących terapię
pacjentów z tętniczym oraz z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.
W statystykach ogólnokrajowych zajmujemy trzecie miejsce w relacji do liczby
mieszkańców. Oba lubelskie ośrodki leczą ok. 80 osób.
• Co lekarze, czytelnicy Medicusa,
powinni wiedzieć na temat tych rzadkich chorób?

Dzieci będą bezpieczne
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Chodźki w Lublinie 14 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Urazowego dla Dzieci.
– Nasze centrum znalazło się decyzją
ministra zdrowia w zaktualizowanym jesienią Wojewódzkim Planie Działania
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa lubelskiego,
który umieścił w nim Centrum Urazowe
dla Dzieci, działające w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, jako jednostkę o najwyższym poziomie referencyjności – wyjaśnia Agnieszka
Osińska, rzeczniczka USzD.
Projekt zrealizowany został
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który zakłada
wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
i ma na celu zmniejszenie występowania śmiertelności okołourazowej u dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans najmłodszych pacjentów na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.
– Utworzenie Centrum Urazowego w Lublinie umożliwi pacjentom najbardziej poszkodowanym szybki dostęp do

kompleksowej opieki medycznej, wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego oraz zaawansowanego technicznie sprzętu – podkreślano w czasie
otwarcia.
Obecne centrum powstało na bazie
działającego w szpitalu dziecięcym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oprócz
robót budowlanych, polegających na dostosowaniu istniejącej sali operacyjnej
w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, adaptacji pomieszczeń
pod montaż tomografu komputerowego, wymianie bram wjazdowych wraz

z monitoringiem, został zakupiony też
sprzęt medyczny m. in. tomograf komputerowy, stół operacyjny, aparat rentgenowski z ramieniem C, zestaw narzędzi chirurgicznych, mikroskop operacyjny, wieża artroskopowa, aparat ultrasonograﬁczny wysokiej klasy do oceny
tkanek miękkich, oceny stawu kolanowego, barkowego oraz biodrowego, aparat do znieczulenia ogólnego uniwersalny
z kompletnym monitorem dla noworodków, dzieci i dorosłych (stanowiskiem do
znieczuleń dla noworodków, dzieci i dorosłych), wiertarki akumulatorowe niskoi wysokoobrotowe (napędy do chirurgii urazowej i ortopedii), wiertarka do zabiegów neurochirurgicznych.
Centrum Urazowe w
szpitalu dziecięcym w
Lublinie to kolejny taki
ośrodek w Polsce. Zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Iwanicka-Michałowicz powiedziała
w Lublinie, że w sumie
będzie 9 centrów urazowych dla dzieci.
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LITERACKO

Psikus – po prostu
Prof. Adam Torbicki (Warszawa), Piotr Błaszczak (Lublin), Grzegorz Kopeć (Kraków)

nadciśnienia płucnego i leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”. Pod nadzorem Sekcji Krążenia Płucnego funkcjonują obecnie w Polsce 24
ośrodki dla dorosłych i 9 pediatrycznych,
prowadzące diagnostykę i terapię rzadkich chorób krążenia płucnego.
• W dniach 15-17 listopada 2018 r.
odbyła się w Lublinie, Ogólnopolska
Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK.
– Gościliśmy 250 uczestników z całej Polski, głównie kardiologów, ale też
zaproszonych kardiochirurgów, pediatrów, transplantologów i reumatologów.
To była bardzo udana konferencja. Nasz
oddział funkcjonuje od 10 lat, a od kilku
lat również klinika kardiologii, na czele
z Michałem Tomaszewskim, zajmują się
MEDICUS 1-2/2019

– Przede wszystkim to, że pacjentów takich można i warto skutecznie leczyć, a często są to osoby młode. Nieleczeni chorzy z tętniczym nadciśnieniem
płucnym żyją średnio krócej niż trzy lata.
Identyﬁkacja chorych w populacji ogólnej nie jest prosta. Narzędziem diagnostyki przesiewowej jest echokardiograﬁa, ale
w populacji chorych pośredniego i wysokiego prawdopodobieństwa nadciśnienia
płucnego, nie chodzi wyłącznie o prędkość fali zwrotnej trójdzielnej jako jedyny patologiczny parametr, ważne są nieprawidłowości dotyczące prawej komory, prawego przedsionka serca oraz pnia
płucnego. Ostatecznie, podejrzenie choroby potwierdza się i określa typ nadciśnienia płucnego oraz tzw. reaktywność
łożyska płucnego cewnikowaniem prawego serca.

Na taką książkę czeka się jak na wakacje.
A potem, kiedy już się zaczną, bardzo nie chce
się, aby się skończyły…
Czytając „Psikusa” włoskiego pisarza Domenico Starnone, z każdą przeczytaną stroną ogarnia nas żal, że za chwilę opuścimy
świat głównego bohatera „Psikusa”, Daniele Mallarico, starzejącego się ilustratora
książek, który od lat
mieszka w Mediolanie. Niespodziewanie
na prośbę swej córki
ma na kilka dni przyjechać do rodzinnego Neapolu i zająć się
swym wnukiem – 4letnim Mario.
Spotk anie tych
dwóch – mało a wręcz
wcale nieznających
się osób – dziadka i wnuka; starości
z młodością; dojrzałego artysty z dziecięcą
zapowiedzią talentu

– staje się treścią tej porywającej, niezwykłej, pełnej nostalgicznego humoru, zabawnej powieści. Jej mocnym wątkiem jest też
praca Daniele, który pracuje nad cyklem ilustracji do opowiadania Henry’ego Jamesa
„The Jolly Corner” („Niezły zaułek”) – opowiadania, którego interpretacja odgrywa w „Psikusie” dużą rolę. Zapytany przez córkę,
o czym jest ta historia, Daniele odpowiada: Facet wraca do
starego domu w Nowym Jorku
i znajduje tam ducha, to znaczy siebie samego, jakim by się
stał, gdyby został człowiekiem
interesów. W powieści Starnona jest podobnie. Bohater wraca do rodzinnego domu w Neapolu, a zetknięcie z wnukiem
dla starzejącego się artysty staje się próbą odpowiedzi na pytanie, czy życiowa droga, którą
obrał, była właściwa. Co oczywiście nie będzie łatwe – bo
pytanie pada późno, kiedy już
w życiu w zasadzie wszystko
ma za sobą.
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Jednak książka jest nie tylko filozoficzną zadumą nad sensem życia – to także
pełna ciepłego humoru, bardzo reporterska wręcz, relacja z życia rezolutnego
i bardzo bystrego chłopca, którego dziecięcy świat spotyka się z bardzo innym,
chociaż jakże bliskim światem dziadka.
„Usłyszałem za sobą Maria, który wykrzyknął z radością: – Dziadku, zrobię ci
psikusa. Odwróciłem się i nakazałem: –
Nie wychodź, jest zimno. Nie wyszedł. Ze
wszystkich sił pchnął drzwi balkonowe,
zostawiając mnie na zewnątrz.
Nie mogłem nic zrobić”.
Frapujące? Chyba wystarczająco, aby
sprawdzić, jak sobie w tej sytuacji poradzili dziadek i urwisowaty wnuczek.
Proszę mi wierzyć, to bardzo sensacyjny wątek!
I na koniec – książka Starnone dostała nominację do National Book Award
za 2018 rok.
Anna Augustowska
„Psikus” Domenico Starnone
Tłumaczenie: Katarzyna Skórska
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2018
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Rozstrzygnięto III Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki
„Lekarze Dzieciom”
Do konkursu zgłoszonych zostało 18 prac 7 autorów:
9 utworów w kategorii proza i 9 w kategorii poezja.
Pierwszą nagrodę za utwór prozą przyznano Lilianie
Machoń z Kawęczynka. To bajka pt. „Gryﬁno – koń,
który płakał”. Pierwszą nagrodę w kategorii wiersz
otrzymał Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika za utwór „Choroba niedźwiadka”.

Wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia 2018 r.
w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”
w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.
Utwory nagrodzone I miejscem w konkursie literackim są dostępne na stronie kultura.oil.
lublin.pl.

TEaTRaLNiE
Maratony w Gardzienicach

W Gardzienicach, w otoczeniu wyjątkowych zabudowań pałacowych, cyklicznie odbywają się„Maratony teatralne”. Jak zachęcają twórcy – poprzez połączenie różnorodności form wyrazu, form
przekazu, specyfiki architektury i krajobrazu – bariera pomiędzy
artystą a widzem, zostaje zaburzona. Widz staje się dzięki temu
częścią sztuki. Najbliższe maratony zaplanowano na 15 i 16 lutego o godz. 19 w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Gardzienice Pierwsze 3c). Będzie można zobaczyć większość spektakli z aktualnego repertuaru w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego: „Wesele”, „Ifigenia w T…”, „Ifigenia w A…”, „Elektra”. Czas trwania wydarzenia: ok. 2 i pół godziny. Bilety 40-50 zł, rezerwacja tel.
81 532 98 40 i e-mail office@gardzienice.org

TEaTRaLNiE
Pajacyk w Osterwie

Spektakl dla widzów od 8 roku życia, oparty na słynnej powieści Carlo Collodiego „Pinokio” to najnowsza propozycja Teatru im.
Juliusza Osterwy. Premiera planowana jest na 2 marca na godz.17.
Historia Pinokia to historia drewnianego pajacyka, nieznośnego,
ciekawego świata, nieustannie składającego obietnice poprawy,
którego życie jest wielkim pasmem niezwykłych przygód, uwodzi czytelników od lat i na całym świecie. Za reżyserię odpowiedzialny jest Jakub Roszkowski. W chwili gdy zamykaliśmy ten numer gazety nie była podana obsada. Kolejne spektakle: 3 marca
godz. 17, 5 marca godz. 9.30, 12.30 i 6 marca godz. 9.

Fot. K. Bieliński/materiały organizatora

Walentynki z Bardami
MUZYCZNiE

Laureaci otrzymali nagrody
8 grudnia 2018 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” uroczyście wręczono nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograﬁcznego Lekarzy i Studentów Medycyny.

Wszystkie nagrodzone oraz zakwaliﬁkowane na wystawę
pokonkursową prace fotograﬁczne można obejrzeć również na
stronach kultura.oil.lublin.pl oraz medicus.lublin.pl

Jak tłumaczą organizatorzy, data – 14 lutego – w sposób naturalny sugeruje dobór repertuaru na ten dzień. Będzie zatem
wszystko, co wiedzą piosenki Lubelskiej Federacji Bardów o miłości. Nie zabraknie songów Leonarda Cohena w tłumaczeniach
członków Federacji i Macieja Zembatego. Lubelska Federacja Bardów: Katarzyna Wasilewska – śpiew, skrzypce, Jolanta Sip – śpiew,
kompozycje, teksty, Marek Andrzejewski – śpiew, gitara, kompozycje, teksty, Piotr Bogutyn – gitara elektryczna, Tomasz Deutryk –
śpiew, perkusja, Jan Kondrak – śpiew, kompozycje, teksty, prowadzenie, Krzysztof Nowak – kompozycje, gitara basowa, Piotr Selim
– śpiew, kompozycje, instrument klawiszowy, fortepian – czerpie
z muzyki klasycznej i etnicznej. Nawiązuje do ambitnych nurtów
światowego rocka i popu. Zarówno muzyka, jak i tekst są przeważnie dziełem członków zespołu. Koncert rozpocznie się godz.
19 w sali Filharmonii Lubelskiej. Bilety 40-60 zł.

Wiedeń muzyczny
MUZYCZNiE

24 lutego o godz. 17.00 Wielka Gala Straussowska w Filharmonii Lubelskiej. Publiczność usłyszy najpiękniejsze arie, duety, walce i polki Johanna Straussa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Lubelskiej oraz solistów scen operetkowych i operowych. Gwiazdą wieczoru będzie kwartet solistów QuattroVoce:
Anna Schumarina – sopran, Liliya Nikitchuk – mezzosopran, Serhii Kutepov – tenor i Vladislav Tlushch – baryton. Oprócz nich wystąpi Artur Banaszkiewicz – skrzypce solo oraz tancerze. Dyryguje Woytek Mrozek. Bilety 50-90 zł.

Filmowe przeboje
MUZYCZNiE

Na Koncert Muzyki Filmowej zapraszają 9 lutego o godz. 17
organizatorzy i artyści do sali Filharmonii Lubelskiej. W programie nazwiska kompozytorów najlepszych z najlepszych: Johna
Williamsa, Ennio Morricone, Jamesa Hornera, czy Alana Silvestri.
Wykonawcy: Edyta Krzemień – sopran, Maciej Sztor – dyrygent,
Chór Fletnia Pana z Włodawy, Chór Cordi Est z Łęcznej, Chór Sanus Veritatis z Lublina oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
im. H. Wieniawskiego. Paweł Sztompke – prowadzenie koncertu. Bilety 70-100 zł.
20
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(oprac. JKG)

Fot. mat. prasowe
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

Sernikowy karnawał
Witajcie w nowym roku. Wszystkim składam najlepsze życzenia, przede wszystkim
zdrowia, no i oczywiście udanych eksperymentów w kuchni. Święta i sylwester za nami więc… karnawał. A jak karnawał, to pora na coś słodkiego. Jakie jest Wasze ulubione ciasto? Upierałbym się, że połowa z Was
odpowie makowiec, a druga… sernik. Kiedyś proponowałem sernik z czekoladą i troszkę trudniejszy
w wykonaniu. Ten będzie bardzo prosty i szybki do zrobienia. I na dodatek z... brzoskwiniami. Ponadto obiecuję, że na
pewno będzie znacznie lepszy od tych „brzoskwiniowych”,
kupowanych w sklepach. A jego lekkość i puszystość pokona każdego opornego na desery.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Składniki:
1 kg dobrego sera
2 op. herbatników (np. Petite Beure)
15 dag masła
1 opakowanie budyniu śmietankowego
6 jajek
1 op. cukru waniliowego
½ do ¾ szklanki cukru
10 dag rodzynek
1 puszka brzoskwiń.

11 stycznia

15 stycznia

Święta spędziłem w domu, Nowy Rok z rozpędu też, ale
od wczoraj znowu jestem w szpitalu. Tym razem na chirurgii.
Myślałem, że to bóle po świątecznym nadjedzeniu, ale podobno mam zrosty pooperacyjne po tej prostacie. Paradoksalna sytuacja. Dookoła gospodarka się rozpada, sądownictwo się rozwala, partie rozdzielają, nepotyzm rozrasta, kumoterstwo rozprzestrzenia, demokracja rozlatuje, społeczeństwo się dzieli –
a ja mam zrosty! Cieszyć się, czy odwrotnie? Sam już nie wiem.
Zdenerwowałem się. Wieczorem nie mogłem zasnąć. Poszedłem po tabletkę nasenną. Okazało się, że się skończyły. Pielęgniarka życzliwie doradziła mi, żebym może spróbował liczyć
barany. Liczyć barany? Ciekawe kto by teraz ich policzył. Poza tym nie znam wszystkich.

Jeszcze w grudniu minionego roku premier dumnie i z pełnym przekonaniem oﬁcjalnie ogłosił z rządowej trybuny, że
„POLSKA SERCEM EUROPY”! Wielkie słowa i wielka odpowiedzialność. Może więc warto dokładnie ocenić stan tego
serca, jego wydolność, pomyśleć o konsultacji kardiologicznej, o rzuceniu palenia (zwłaszcza węglem) i ewentualnej proﬁlaktyce przeciwzawałowej, żeby potem głupio nie wyszło. No
tak, tylko kto miałby nas konsultować? Przecież my już dobrze
wiemy, gdzie serce Europy leży, więc po co nam cudze porady?! Leży to niech leży.

Na wizycie sąsiad leżący pod oknem zwrócił się do lekarza
– „Panie doktorze, czekałem na przyjęcie do szpitala trzy miesiące, w międzyczasie się ożeniłem, leżeć tu długo nie dam rady, więc chciałbym, korzystając z prawa pacjenta, wypisać się
do domu na własne pożą… przepraszam – żądanie!”. Wypisali
go bez dyskusji. Jak widać prawa pacjenta to jedne z niewielu
jeszcze przestrzeganych praw.

16 stycznia
W TVP podali ze zgrozą, że nie wiadomo dlaczego coraz bardziej brakuje pielęgniarek. Ale tego, że pielęgniarkom coraz bardziej brakuje już nie podali. Ot, taka codzienna ko-MEDIA.

4 stycznia

20 stycznia

Miałem kolejne badanie diagnostyczne tej mojej choroby zrostowej. Nie będę pisał jakie, gdzie i którędy głównie je
miałem, bo wstyd. Chociaż odczucie wstydu to już teraz coraz
rzadsze zjawisko. Wystarczy posłuchać przemówień i oﬁcjalnych wypowiedzi.

Przyjęli na oddział pacjenta z powodu ogromnych problemów
z wypróżnieniami. Podobno ostatni raz mógł skorzystać z toalety ponad tydzień temu. Ja bym tak nie mógł. Zawsze byłem
spolegliwy i nigdy nie szedłem w zaparte. I tak mi zostało.

5 stycznia
Podobno mądrość przychodzi z wiekiem. Mamy już XXI
wiek, ale jak się patrzy na to wszystko, co się dookoła dzieje,
to na pewno jeszcze trzeba będzie czekać, żeby w tym wieku tę
mądrość zobaczyć. Oby tylko wieko większości z nas nie przeszkadzało w oglądaniu efektów tej mądrości.

6 stycznia
W telewizji obwieścili, że polska służba zdrowia w coraz lepszym stanie. To, że w lepszym może i prawdopodobne, a że prędzej czy później stanie – to pewne, bo patrząc na jej stan raczej nie
ma wątpliwości. Na pocieszenie zostanie, że stanie w lepszym.
I tym jak zwykle na pewno pochwalimy się przed światem.

8 stycznia
Zadowolony sąsiad z trzeciej dostawki spod drzwi do toalety powiedział, że będzie go operował doktór, o którym w kuluarach oddziału pacjenci mówią, że to podobno świątobliwy
człowiek, bo jak operuje, to reszta personelu się modli. Pogratulowałem mu. A co miałem powiedzieć?

10 stycznia
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy nowego sąsiada, który wczoraj późnym wieczorem wracał do domu
nie zauważając (bo jak miał zauważyć), że jest gołoledź i dosyć skutecznie sięgnął bruku. A w kieszeni miał na poprawiny butelkę spirytusu, która nie wytrzymała ziemskiego przyciągania. Na SOR-ze chirurdzy pozszywali te jego pobutelkowe obrażenia nie musząc używać niczego do dezynfekcji, bo
wszystko było idealnie sterylne, stąd i koszty szpitala mniejsze. I jak tu nie wierzyć w stare, dobre maksymy? I w korzyści z nich płynące.

Irosław Szymański

Tenis
Tenis

reklama

Wykonanie:
Ubić żółtka z cukrem „na biało”, dodając stopniowo po
łyżce sera oraz rozpuszczone (!) masło. Następnie dodać budyń w proszku i cukier waniliowy. I dalej ucierać kilka minut. Ubić pianę z białek (z łyżeczką cukru) i stopniowo dodawać do masy z serem delikatnie mieszając. Dodać rodzynki,
uprzednio namoczone w gorącej wodzie z łyżką rumu (przez
ok. 60 minut). Jeśli chcecie, żeby nie opadły na dno w cieście,
to obtoczcie je przed dodaniem w mące ziemniaczanej! Wyjąć i osączyć na sicie brzoskwinie, pokroić na ósemki. Dno
średniej tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia i herbatnikami, krusząc je stosownie do kształtu, a następnie wylać
masę serową i ułożyć na wierzchu brzoskwinie w dowolny
wzór. Temperatura piekarnika 150-160 st. i pieczemy w rozgrzanym piekarniku ok. 80 minut, kontrolując stan zapieczenia sera. A potem… smacznego!
Dariusz Hankiewicz

3 stycznia

sport.oil.lublin.pl

Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji w Lublinie

Pod egidą Trzech Króli

W dniach 4-6 stycznia 2019 r. w Częstochowie odbył się pierwszy w nowym roku Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisowy Lekarzy „Trzech Króli” pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy. Organizatorami turnieju były OIL w Częstochowie
oraz Naczelna Izba Lekarska.
Lubelską Izbę Lekarską godnie reprezentowali: Joanna Martyniuk-Muratov (1 miejsce w turnieju pocieszenia kobiet), Rozalia Szafranek (2 miejsce w turnieju pocieszenia kobiet), Joanna Szafranek – prezes PSTL (1 miejsce w singlu w kategorii +45,
2 miejsce w deblu w kategorii +45), Józef Szafranek (4 miejsce
w kategorii +70).
Lekarze rywalizowali na 3 kortach o nawierzchni twardej na terenie pięknego Centrum Rekreacyjno-Sportowego SCOUT. Podczas całego turnieju do dyspozycji wszystkich zawodników były
siłownia, sauna, wrotkarnia, kręgielnia i ścianka wspinaczkowa,
na której w piątek odbyły się zorganizowane zajęcia pokazowe,
prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Po grach turniejowych odbyła się też konferencja naukowa – wykład na temat e-dokumentacji medycznej.
Turniej zgromadził 55 uczestników, którzy walczyli łącznie w 13
kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i podwójnych.
Wśród pań odbył się także turniej pocieszenia. Przez 3 dni można
było oglądać wiele długich i zaciętych meczów zakończonych dopiero w 3 secie w supertiebreaku, na co miała wpływ bardzo wolna nawierzchnia kortów, która sprzyjała długim wymianom.
Najbliższy turniej PSTL odbędzie się w Stalowej Woli w dniach
14-17.03.2019 i będą to XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Tenisie. Wszystkich lekarzy i dentystów zachęcamy do udziału.
Więcej informacji na stronie http://pstl.org/.
Marcin Pokrzywnicki
– sekretarz PSTL

zaprasza na kursy w Lublinie

Inspektor Ochrony Radiologicznej
egzamin 10.02.2019

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST
2.02.2019, egzamin 10.02.2019
16.03.2019, egzamin 24.03.2019

LR, LRZ, LRT, FT, PMN
3 i 9.02.2019, egzamin 10.02.2019
17 i 23.03.2019, egzamin 24.03.2019
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4
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www.wktir.pl
e-mail: szkolenia@wktir.pl
tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49
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Kolędowali lekarze emeryci
W dniu 6 stycznia 2019 r. w świątecznie
udekorowanej sali bankietowej restauracji
„Jolanta” w Czosnówce k. Białej Podlaskiej, kolędą w rytmie poloneza pt. „Bóg
się rodzi”, rozpoczęto noworoczne spotkanie lekarzy emerytów z południowego

Podlasia, zorganizowane przez Jana Hałabudę i Joannę Masalską z biura Delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej.
Wysłuchano koncertu kolęd w wykonaniu Andrzeja Wojtusia, lekarza z Łukowa,

mistrza gry na harmonijce ustnej, który
jest w „Złotej Dziesiątce” harmonijkarzy w Polsce. W tej kolędowej atmosferze rozpoczęto biesiadowanie, goszcząc
się pysznym menu. Prowadzono przy tym
wspomnieniowe rozmowy, urozmaicane
śpiewem kolęd.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób,
w tym 10-osobowa grupa lekarzy z Łukowa: Stanisława Makarewicz, Maria Olszewska,
Wanda i Zbigniew Pasikowie,
Monika i Tadeusz Pirogowie,
Grażyna Samulak, Stanisław
Tychmanowicz, Teresa Wrona i Jan Zawiślak.
W końcowej części spotkania wykonano wspólne zdjęcie
oraz dziękowano organizatorom
za przygotowanie tego miłego
spotkania, ubogaconego koncertem kolęd.
zdj. i oprac. Z. Pasik

Marzec z kulturą
Aż trzy wydarzenia kulturalne odbędą się w marcu br. pod egidą Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wszystkie zapowiadają się bardzo interesująco!

8 marca
W Dzień Kobiet w ramach „Muzycznych piątków u lekarzy”
odbędzie się koncert zespołu „Red Tramps”. Oczywiście w Klubie Lekarza przy ul. Chmielnej 4. Początek o godz. 19.00.

9 marca
Wystawa fotograﬁi Macieja Wójcika. Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

29 marca
Klub Globtrotera – dr Mieczysław Orzeł opowie o Argentynie. Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.
Opr. aa

Odeszli

Jan Zińko

(1937-2018)
9 listopada ub.r. w
wieku 81 lat odszedł na
wieczny dyżur dr Jan
Zińko, ceniony i oddany wszystkim chorym lekarz, człowiek
o wielkim sercu i wrażliwej na ludzkie cierpienie duszy.
Jan uzyskał dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 1962 roku. Swoje pierwsze lata pracy zawodowej związał ze szpitalami w Tomaszowie Lubelskim a następnie
we Włodawie. Dr Jan Zińko uzyskał
w 1974 roku II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, co zbiegło się
z rozpoczęciem przez niego pracy na
Oddziale Chirurgii Szpitala Miejskiego w Świdniku. W tym czasie będąc
asystentem, starszym asystentem a od
2001 roku zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgii szczególnie interesował się zabiegami z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej.
Od 1990 roku do chwili przejścia
na emeryturę był kierownikiem bloku
operacyjnego w szpitalu. Przez dwa
lata, tj. od 1975 do 1977 dr Jan Zińko
pracował jako kierownik Działu Pomocy Doraźnej w Świdniku.
24

W swojej przeszło 40-letniej pracy chirurga miał zawsze czas dla pacjentów, chętnie
dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem
ze współpracownikami. W dowód uznania
za zaangażowanie i oddanie swojej pracy
koledzy lekarze w 2002 roku wystąpili do
Okręgowej Rady Lekarskiej o uhonorowanie Doktora Jana Zińko Platynowym Laurem
Medycznym, którego został pierwszym laureatem. Spośród wszystkich nagród ten dowód uznania Jan cenił sobie najbardziej.
Mimo długiej choroby, nawet w ostatnich
miesiącach, kiedy Jego zdrowie wyraźnie się
pogorszyło, starał się zachować pogodę ducha. Wszyscy mogli na niego liczyć, nikomu nie odmawiał pomocy.
Dr Jan Zińko pozostanie w naszej pamięci na zawsze, towarzysząc nam w codziennych radościach i troskach.
Prosimy o pamięć i modlitwę w intencji
S†P Jana Zińko.
Żona i dzieci z rodzinami

Wiesław Litwin
(1928-2018)

13 lutego 2019 r. mija rok
od śmierci wspaniałego ginekologa, przyjaciela kobiet. Wiesław Litwin urodził
się 30 października 1928 r.
w Wysokiem. Ojciec był polonistą, a matka opiekowała się
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domem. Już w szkole wyróżniał się inteligencją i pracowitością. Liceum w Zamościu ukończył z odznaką „Primus inter pares”. W 1949 r. rozpoczął studia medyczne w Lublinie. Jeszcze na studiach pracował jako asystent w Zakładzie Anatomii
Prawidłowej, kierowanej przez prof. M.
Stelmasiaka. Po studiach otworzył specjalizację z ginekologii pod kierownictwem prof. S.Liebharta i uzyskał I stopień specjalizacji. W 1958 r. przeprowadził się z rodziną do Radzynia Podlaskiego, z którym związał swoje dalsze życie.
Pracując jako ordynator, uzyskał II stopień specjalizacji. Początkowo był tam
jedynym ginekologiem na cały powiat radzyński. Niejednokrotnie opuszczał wigilijny stół, czy zabawę sylwestrową, odpowiedzialnie realizując swoje powołanie. Podczas ponad 50-letniej pracy był
lekarzem trzech pokoleń kobiet. Pacjentki traktował z szacunkiem i delikatnością.
Zawsze stawał po stronie kobiet.
Zdolności humanistyczne wykorzystywał pisząc wiersze, wspomnienia z życia
zawodowego i teksty piosenek. Jako samouk grał na wielu instrumentach (gitarze, mandolinie, pianinie, wiolonczeli). Z natury – niepoprawny optymista,
człowiek prawy, niezłomny, kreatywny, skromny, o wysokiej kulturze osobistej. Trudne chwile w życiu przyjmował
z pokorą i pogodą ducha, w czym pomagała mu głęboka wiara. Nie tylko w pracy, ale i w domu, otoczony był kobietami.

Żona Halina, także lekarz, obok medycyny, była największą miłością jego życia. Starsza córka, Anna, jest farmaceutką, a młodsza, Teresa – dermatologiem.
Trzy wnuczki oraz wnuk też są lekarzami. Doczekał się dwojga prawnucząt. Role męża, ojca i dziadka pełnił równie dobrze, jak służbę pacjentkom.
Wiesiu, byłeś dla nas wzorem, przyjacielem, wsparciem, dumą i inspiracją!
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!
Wnuczka Karolina Partyka

Czesława
Poździk-Kufel
(1948-2018)

W dniu 7 marca 2018 r.
po ciężkiej chorobie odeszła od nas Czesława Poździk-Kufel. Urodziła się
15 grudnia 1948 r. w niewielkiej wsi Gruszka Mała
w okolicy Zamościa. Ukończyła LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Po ukończeniu w 1972 r. studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie zamieszkała w Chełmie i rozpoczęła pracę na Oddziale Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Chełmie oraz w Poradni

Dziecięcej przy ul. Wołyńskiej. Zdobyła
specjalizację II stopnia z pediatrii. Była
kierowniczką Wojewódzkiej Przychodni
Matki i Dziecka w Chełmie przy ul. Nowy Świat do 1.01.1999 r. Jednocześnie
prowadziła indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Specjalizowała się
w leczeniu cukrzycy u dzieci. Po przejściu
na emeryturę kontynuowała pracę zawodową w Pogotowiu Ratunkowym, w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w ramach indywidualnej praktyki pediatrycznej. Jako przedstawiciel samorządu lekarskiego była członkiem komisji w konkursach na ordynatorów i pielęgniarki oddziałowe. Powszechnie szanowana w środowisku lekarskim i wśród
pacjentów za swoją ciężką, uczciwą pracę. Była zawsze gotowa do pomocy. Pracowała do ostatniej chwili – wynik badania z diagnozą ciężkiej choroby odebrała schodząc z dyżuru w pogotowiu. Zapamiętamy ją jako osobę niezmiernie pracowitą, cierpliwą, wrażliwą, dobrą, kochającą. Te wartości cechowały ją zarówno w pracy zawodowej jako lekarkę, jak
i w rodzinie jako Żonę, Mamę i Babcię.
Jako lekarz pediatra poświęcała wiele
czasu pracy zawodowej, zarówno w ciągu dnia, jak i na licznych dyżurach w nocy i w święta. Nieustannie się dokształcała, aby służyć zawsze bieżącą i aktualną
wiedzą swoim małym pacjentom. Umiała
wysłuchać dzieci i ich rodziców. Oni odpłacali jej szacunkiem, który od zawsze
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budził nasz podziw. Niosła pomoc o każdej porze dnia i nocy. Pamiętamy liczne odwiedziny małych pacjentów i ich
rodziców w naszym rodzinnym domu,
liczne telefony od nich z prośbą o fachową, lekarską poradę.
Jako Matka potraﬁła stworzyć niepowtarzalną, ciepłą, rodzinną atmosferę domowego ogniska. To dzięki niej
nasze dzieciństwo będziemy na zawsze
wspominać jako wspaniałe, beztroskie
i bezpieczne, pomimo okresowo trudnych historycznie czasów, w jakich się
toczyło. Stworzyła niedościgniony dla
nas wzorzec, jak należy takie ciepło rodzinne stworzyć i utrzymać.
Jako Babcia uwielbiała swoje wnuki, które stały się jej „oczkiem w głowie”. Poświęcała im wiele czasu, myśli, uwagi, miłości. Wpłynęła w znaczący sposób na ich wychowanie. Wnuczki
na pewno na zawsze zapamiętają wakacje spędzane u boku Babci.
Była tytanem pracy: po nieprzespanych nocnych dyżurach biegła do pracy w przychodni, lub zajmowała się pracami domowymi, gotowaniem, pielęgnacją ogrodu i działki, zajmowała się
dziećmi, a potem wnukami.
Dziękujemy Ci za Twoją miłość,
Twoją pomoc, jaką niosłaś przez całe
swoje życie i za to, że stałaś się dla nas
wzorem do postępowania na naszą dalszą życiową ścieżkę.
Rodzina
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Praca
Lekarze
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• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. Tel. 608 501 899.
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego
województwa. Możliwe różne formy współpracy. Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P 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 +48 603
172 421.
• 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 tanio unit stomatologiczny Dentana 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski).
Tel. 601 276 063.
• Sprzedam aparat punktowy rtg. KODAK 2200
wraz z radiowizjografią KODAK 5000, pozycjonery, fartuch. Aparat mało używany z 2007,
zakupiony w firmie OPTIDENT. Cena bardzo
atrakcyjna. Tel. 512 223 671.
• Sprzedam autoklaw MELAK (niemiecki)
z możliwością podłączenia drukarki. Tel. 609
575 546.
• Lokal medyczny o powierzchni 132 mkw.
w centrum dzielnicy Nałkowskich sprzedam
lub wynajmę. Tel. 602 328 777.
• Sprzedam używane kleszcze Berteny i Meissnera, tel. 609 575 546.
• Sprzedam aktualnie działającą praktykę stomatologiczną jednostanowiskową, centrum
Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabinetu, lokal wynajmowany. Tel. 517
790 550.
• Sprzedam NZOZ Stomatologiczny z bazą pacjentów w Kraśniku. Telefon 601 971 660 i 602
415 176.
• Sprzedam RTG typu MINRAY (mało używany
z możliwością podłączenia wizjografii). Telefon 601 971 660 i 602 415 176.
• Odstąpię wyposażony gabinet stomatologiczny, Lublin. Tel. 693 353 133.
• Sprzedam budynek w Leśnej Podlaskiej, powiat bialski, woj. lubelskie, przeznaczony do
adaptacji na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
lub Dom Seniora, 15 km od Białej Podlaskiej.
Pozwolenie na budowę oraz gotowe plany architektoniczne (ZOL – 89 łóżek, sale 2-, 3-, i 4łóżkowe; sale fizjoterapii, psychoterapii oraz terapii zajęciowej, duża świetlica, jadalnia, kaplica oraz mieszkanie służbowe). Szansa na dofinansowanie z funduszy norweskich i kontrakt
z NFZ. Tel. 691 033 100.

PIELGRZYMKI

ogłasza konkurs ofert na stanowisko pracy:

 Internista 
(stawka 110 zł brutto/1 godz.)

Zapraszamy na pielgrzymki
Duszpasterstwa Służby Zdrowia
CENTRUM ONKOLOGII
ZIEMI LUBELSKIEJ
IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Szczegóły dotyczące warunków konkursu
oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia
dostępne są w Dziale Organizacyjno-Prawnym COZL, pokój 95,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00,
pod numerami telefonu: 81 454 17 43, 81 454 17 44
oraz pod adresem e-mail: jdebicka@cozl.pl

Składki członkowskie w 2019 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.
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

1. Litwa
1-4.05.2019 r.
Troki – Wilno – Szydłowo – Szawle –
Kowno – Wigry – Sokółka.
Cena: 650 zł + 50 €/os.

2. Bałkany
20.06-30.06.2018 r.
CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOWINA
– ALBANIA.
Cena: 1150 zł + 350 €/os.
Trasa:
Lublin – Karlovac – jeziora plitwickie –
Mediugorje – Dubrovnik – Bar – Kruje
– Tirana – Durres – Ardenica – Petrele
– jeziora szkoderskie – HercegNovi –
Neum – Veprić – Karlovac – Lublin.
Szczegółowy program na

www.dsz.oil.lublin.pl
wi

reklama

• 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.
• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem w prywatnej praktyce stomatologicznej w Lublinie. Tel. 501 271 210.
• 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.
• Zatrudnimy stomatologa do pracy w Lublinie.
Tel. 503 112 093.
• NZOZ EL-DENT w Zamościu zatrudni stomatologa, mile widziana znajomość protetyki i endodoncji. Tel. 84 639 48 08 lub 606 288 289.
• Centrum Stomatologii w Lublinie nawiąże
współpracę z lekarzem endodontą (praca
w mikroskopie) oraz protetykiem z doświadczeniem. Praca w przyjaznym, dużym zespole.
Pacjenci prywatni leczeni kompleksowo. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Tel. 512 350 333.
• Smile Institute to nowoczesny gabinet stomatologiczny w Zwoleniu, do którego poszukujemy zgranego, prężnie rozwijającego się zespołu stomatologów i specjalistów. Tel. 727
591 858.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w prywatnym
gabinecie stomatologicznym w Puławach. Tel.
500 067 002.
• NZOZ Centrum Stomatologiczne Biała Podlaska, ul. Terebelska 58a, zatrudni lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ. Tel. 83 342
68 78 e-mail: mrych11@wp.pl
• Nowocześnie wyposażona klinika stomatologiczna z ugruntowaną od ponad 20 lat pozycją na rynku lokalnym w Chełmie, woj. lubelskie oraz regionalnym (zabiegi w znieczuleniu ogólnym) zatrudni lub nawiąże współpracę z ambitnym, rzetelnym lekarzem poszukującym możliwości dalszego rozwoju zawodowego; chirurgia, endodoncja, stomatologia estetyczna. CV prosimy przesyłać na adres: biuro.collage@wp.pl tel. 660 051 022.
• NZOZ Centrum Stomatologiczne w Białej Podlaskiej zatrudni lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ. Tel. 83 342 68 78 e-mail:
mrych11@wp.pl

Drobne

Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

reklama
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Dentyści

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia.
Tel. 509 613 319.
• 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
• Lekarza stomatologa zatrudnię. Tel. 669
933 577.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie
w Rykach. Praca na umowę z NFZ i prywatnie. Tel. 692 302 636 lub e-mail stomatologia.
ryki@gmail.com
• NZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarza stomatologa do pracy na NFZ i prywatnie. Mile
widziane doświadczenie zawodowe. Tel. 82
565 88 75 lub 604 275 282.

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.
• 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.
• NZOZ w odległości około 30 km od Lublina zatrudni lekarza neurologa lub rezydenta
w Poradni Neurologicznej w ramach umowy
z NFZ. Atrakcyjne warunki placowe. Tel. 792
864 987.
• Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza pediatrę do pracy w POZ w Opolu Lubelskim oraz w Oddziale
Dziecięcym w Poniatowej. Forma zatrudnienia
i płacy do uzgodnienia. Tel. 81 827 22 78 lub
533 326 122.
• Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o. w Puławach serdecznie zaprasza do współpracy lekarzy: GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA i DIABETOLOGA. Tel. 509 678 382, adres e-mail: beata.welo@internus.pl
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej
Podlaskiej zatrudni lekarza neurologa (również w trakcie specjalizacji) do pracy w Poradni
Neurologicznej i/lub dyżury na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. Możliwe jest zatrudnienie lekarza specjalisty chorób wewnętrznych z doświadczeniem w pracy w Oddziale Neurologicznym. Stawki wynagrodzenia do indywidualnych negocjacji. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do
kontaktu na e-mail: rekrutacja@szpitalbp.pl,
tel. 83 414 72 28.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie hematologii, chorób płuc, radiodiagnostyki, chorób wewnętrznych lub lekarzy chcących się specjalizować w jednej z tych dziedzin. Oferty proszę kierować na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400
Zamość, e-mail: zamosc@szpital.com.pl
• SP ZOZ w Nałęczowie zatrudni do pracy w POZ
specjalistę medycyny rodzinnej lub lekarza
z uprawnieniami POZ. Praca w wymiarze pełnego etatu. Umowa o pracę lub kontrakt. Doświadczony i przyjazny zespół. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Kontakt z dyrektorem SP
ZOZ, tel. 661 263 511 w godzinach od 9.00 do
17.00.
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej
Podlaskiej zatrudni: lekarza ortopedę (również w trakcie specjalizacji) – praca w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym i/lub dyżury.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę/umowa
cywilnoprawna do indywidualnego ustalenia. Kontakt: e-mail: rekrutacja@szpitalbp.pl,
tel. 83 414 72 28.
• SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni specjalistę
chirurgii ogólnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81 728 42 62.
• ARION Szpitale sp. z o.o. w Biłgoraju zatrudni lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i neurologii do
pracy w oddziałach oraz lekarzy w trakcie robienia specjalizacji na dyżury medyczne. Tel.
697 617 661.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• SP ZOZ w Kurowie zatrudni lekarza do pracy
w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej lub internistę). Korzystne warunki wynagrodzenia,
dowolna forma zatrudnienia. Termin rozpoczęcia pracy – luty 2019 r. Tel. 695 949 281.
• NZOZ Magnoliowa w Lublinie (ul. Magnoliowa 2) nawiąże współpracę ze specjalistą kardiologiem lub lekarzem w trakcie specjalizacji. Tel. 507 025 107
• Praca dla neurologa lub rezydenta w poradni neurologicznej w ramach umowy z NFZ
w NZOZ ok. 30 km od Lublina. Atrakcyjne warunki płacowe. Tel. 792-864-987.
• Przychodnia Specjalistyczna„Hipoteczna 4” Sp.
z o.o. w Lublinie poszukuje pilnie do pracy lekarza rehabilitanta. Więcej informacji można
uzyskać w sekretariacie przychodni, tel. 81 532
61 80. Adres e-mail hipoteczna_4@wp.pl

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z wszelkich form działalności Izby,
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu
do opieki prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie dla osób systematycznie
opłacających składkę członkowską.

Pożyczki
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:
w kasie LIL – 81 536 04 71,
w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87, Chełmie – 82 564 35 99,
oraz w Zamościu – 84 638 46 58.

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
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536-04-50 (51),
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, 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 Stomatologiczna:
81 536-04-87,
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,

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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:
Uwaga!
tel./fax 83 344-28-87
Z
miana
Warszawska 14, lok.046
21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-16.00,
wtorek–środa: 7.30-12.30,
czwartek: 7.30-16.00,
piątek: 7.30-10.30
• 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

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

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

Rada programowa:
gramowa:
Monika Bojarska-Łoś, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko, Dariusz Hankiewicz
przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
(przewodniczący),
Redakcja::
M
St ki i (redaktor
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redakcji)
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz,
Janka Kowalska, Maria Przesmycka, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018
poz. 168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek 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

Wydarzenia kulturalne w LIL planowane na rok 2019
9 lutego

7 września

VI Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej
Lekarzy PhotoArtMedica 2018
– wystawa pokonkursowa.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej
„U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna
4, godz. 12.00.

Warsztaty literackie dla lekarzy.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4.

8 marca

12 października

„Muzyczne piątki u lekarzy”
– koncert zespołu
„Red Tramps”.
Klub Lekarza, Lublin,
ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

Wystawa fotografii dr. Lecha Lipca.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

17 września – 22 września
VII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy
„Kazimierz Dolny 2019”.

18 października
9 marca
Wystawa fotografii
dr. hab. n. med. Macieja Wójcika.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej
„U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4,
godz. 12.00.

29 marca
Klub Globtrotera – dr Mieczysław
Orzeł „Argentyna”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4,
godz. 18.00.

12 kwietnia
Klub Globtrotera – prof. Edward
Zderkiewicz „Galapagos”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4,
godz. 18.00.

10 maja
Klub Globtrotera – dr Urszula
Ogrodowicz „Wyspa Wielkanocna”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4,
godz. 18.00.

18 maja
Lubelska Lekarska Akademia Fotografii –
Robert Pranagal
„Portret – między prawdą a kreacją”.
Sala konferencyjna w siedzibie LIL, godz. 9.3012.30.
Wystawa fotografii dr. Jerzego Bednarskiego.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.30.

8 czerwca
Wystawa malarstwa dr Anny SerafinowiczKuszneruk i dr Izabeli Edeńskiej.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

Klub Globtrotera – dr Janusz Gągała „Syberia”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

31 października
Termin nadsyłania prac na
XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Termin nadsyłania prac na
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki
„Lekarze Dzieciom”.

9 listopada
Wystawa poplenerowa – VII Ogólnopolski
Plener Fotograficzny Lekarzy – „Kazimierz
Dolny 2019”.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.

22 listopada
„Muzyczne piątki u lekarzy”
– wspólne śpiewanie z chórem Continuum –
przeboje lat 60.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

29 listopada
„Muzyczne piątki u lekarzy”
– koncert zespołu „Po godzinach”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

7 grudnia
Uroczyste wręczenie nagród
IX Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego Lekarzy
i Studentów Medycyny
oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu PoetyckoLiterackiego „Lekarze dzieciom”.
Otwarcie pokonkursowej wystawy
IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
godz. 12.00.

