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5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu przez
Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Szczegóły oferty i programu gwarancyjnego, w tym wyłączeń
gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.
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E-igrzyska

W numerze:

Jak wiemy przed cyfryzacją nie ma ucieczki i nikt nie
zamierza przed nią uciekać.
Broniliśmy się przed e-zwolnieniami, niektórym udało się nawet odnieść z tej obrony korzyści. No i co? Działają. Podobno jesteśmy zadowoleni z tej formy pracy
(przynajmniej tak twierdzi ZUS). Ale czy wszyscy są zadowoleni? Czy lekarze, którzy dzięki błędom systemu
muszą wystawiać zwolnienia korygujące, a pacjentowi
drukować zaświadczenie o korekcie, bo system przypisał grypie zdarzenie poalkoholowe. Czy na pewno zadowolony jest pacjent, który dostał zwolnienie a kadry
w firmie trąbią o jego przypadłości. Kto jest winny? Pan minister? Nie – winien jest
lekarz rodzinny, bo to on „pisze” zwolnienia. Ministra z mityczną platformą nie widać, a lekarza jak najbardziej.
Przed nami e-recepty. Widziałem już taką w formie papierowej, ale za to wydruk
był z komputera. Na ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej zaproszono panią prezes
Izby Aptekarskiej i pana magistra farmacji, zajmującego się szkoleniami dla farmaceutów w tym zakresie. Odbyliśmy przyspieszony kurs, jak działa system. Wszystko
było pięknie do momentu zadawania pytań. Co prawda odpowiedzi były za każdym razem pozytywne. Pytanie: Czy w tym wypadku pacjent będzie miał problemy z realizacją recepty? Odpowiedź: tak. Pytania były zadawane celnie, dlatego
wszystkie odpowiedzi były podobne. Okazało się, że osoba świetnie przeszkolona widzi wiele błędów tworzonego systemu i wstępnie ostrzega nas przed kolejnymi. A e-recepta jest nadal w fazie rozwoju, nie wiadomo, co z niej jeszcze „wylezie”. Tu mamy lepiej, bo najpierw od pacjenta oberwie farmaceuta, a my potem,
jak już złość trochę minie. Kto będzie winien? Minister?
Przed nami kolejny etap igrzysk: e-skierowania. Jednostki, w których wprowadzono wewnętrzną formę e-skierowania nadal korzystają z papierowego wydruku, choćby dlatego, że jak padnie system trzeba mieć jakiś dowód na podjęte działania. Jak wiemy kolejki oczekujących na wizyty czy badania diagnostyczne są fikcją, jeżeli dołożymy do nich e-skierowania to będzie radość o poranku.
Poszerzą się za to horyzonty lekarzy wystawiających o wiedzę z zakresu struktury organizacji jednostek ochrony zdrowia. Bo to na nich spadnie obowiązek przesłania skierowania i poinformowania pacjenta o miejscu i terminie wizyty lub badania. Takie było założenie systemu. Jest gdzieś pod ręką minister? Nie ma. A lekarz jak najbardziej.
Przed nami już tylko dwie kolejne konkurencje e-igrzysk: e-karty informacyjne
i to, czego ministerstwo się przestraszyło, e-dokumentacja.
I teraz pytanie: Komu ma to aktualnie służyć? Kilka niepowiązanych ze sobą eczynności.
Cisza jak makiem zasiał o IKP (indywidualne konto pacjenta). A to tam miały spływać te wszystkie informacje. Co prawda piewcy sukcesu mówią, że każdy Polak może sobie takie konto założyć. Ale chyba to nie rola obywatela, a państwa, które jest odpowiedzialne za funkcjonowanie i organizację systemu ochrony zdrowia. Ręczę, że gdyby większość Polaków chciała założyć IKP tu i teraz okazałoby się to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ nie istnieje coś takiego jak Platforma P1. Czytając w myślach i wypowiedziach decydentów najprawdopodobniej
ruszy w roku 2022. Na razie system polega na podpinaniu i łączeniu w całość kolejnych e-wtyczek.
Nie ma odwrotu od cyfryzacji, ale zewrzyjmy szeregi i sprzeciwiajmy się stanowczo arogancji władzy. Niech obowiązuje zasada: Nic o nas bez nas. Proste
i nic nie kosztuje. W przeciwnym wypadku to na nas spadnie cała złość chorych
za wady systemu. Co prawda czasy Sparty już minęły, ale nie pozwólmy obsadzić
się w roli posłańca.
Czy jest tutaj gdzieś minister? Nie ma? A lekarz jak najbardziej jest.
Leszek Buk
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Z obrad ORL – luty 2019 r.

oil.lublin.pl

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 6 lutego
2019 r. przewodniczył prezes Leszek Buk.
Informacje z działalności delegatur przekazali ich przewodniczący lub osoby upoważnione.
Delegatura Biała Podlaska – 21 stycznia 2019 r. zmarła dr Wanda Sielicka, która
była długoletnim lekarzem Ośrodka Zdrowia w Rokitnie. W dniu 23 stycznia 2019 r.
odbyło się spotkanie z 50 dziećmi specjalnej
troski w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Dzieciom przekazano okolicznościowe paczki oraz artykuły papiernicze do terapii zajęciowej. 26 stycznia 2019 r. bawiono się na XXVIII Balu Karnawałowym Lekarzy i Prawników.
Delegatura Chełm – zgłosiła wniosek,
aby wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej zostało zorganizowane w Okunince nad Jeziorem Białym w terminie 7-8
czerwca 2019 r. W podjętej uchwale ORL jednomyślnie zatwierdziła tę propozycję.
Delegatura Zamość – w uroczystościach
pogrzebowych śp. dr Marii Czesak-Dudek i dr. Jacka Ziółkowskiego uczestniczyli koleżanki i koledzy. W Zamojskim Domu Kultury, w dniu
4.01.2019 r. odbyła się Noworoczna Gala Musicalowa Teatru
Narodowego Operetki Kijowskiej, w której wzięło udział 29 lekarzy wraz z osobami towarzyszącymi.
Delegatura Lublin – w odpowiedzi na pismo NIL, Lubelska Izba Lekarska poparła inicjatywę utworzenia ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów

Zjazd Lekarzy, który odbędzie się 30 marca 2019 r. (sobota).
W każdym numerze Medicusa relacjonowane były sprawozdania miesięczne komisji problemowych.

Minister w Lublinie

O zdrowiu wspólnie i wieloaspektowo
Minister zdrowia Łukasz Szumowski odwiedził w styczniu Lublin. Wizyta
składała się z kilku punktów.
Pierwszy z nich to udział w IV Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, którą zorganizował
Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Podczas konferencji dyskutowano na temat
roli kadr w systemie ochrony zdrowia.
Omówiono trzy obszary tematyczne:
kształcenie przed- i podyplomowe kadr
medycznych, nowe zawody w medycynie – ich rolę i miejsce w systemie ochrony zdrowia oraz wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Na wniosek prof. dr. hab. med. Jerzego Kowalczyka Okręgowa Rada Lekarska uchwaliła nowy Regulamin Funkcjonowania Kapituły Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej. Nowy
regulamin nadal promuje kandydatów o najwyższych standardach moralnych oraz wskazuje cenne wzorce osobowe, a także ułatwia również organizacyjną działalność Kapituły Medalu LIL.
ORL podjęła uchwałę zmieniającą częściowo dotychczasowy regulamin Komisji Socjalno-Bytowej. W zmienionym
regulaminie czytamy m.in. – „świadczenie w wysokości 1000
zł przysługuje jednorazowo lekarzowi z tytułu każdego, żywo
urodzonego dziecka, w czasie trwania członkostwa w LIL oraz,
że – „świadczenie może być wypłacone wyłącznie na wniosek
złożony w terminie 6 miesięcy od daty narodzenia dziecka i w
okresie nieprzerwanego członkostwa w LIL”.
ORL pojęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na przewodniczącego zespołu wybrano Grzegorza Pietrasa, wiceprezesa LIL, a członkami zostali Wioletta Szafrańska-Kocuń i Bartosz Zygo. Do zadań
zespołu należy opracowanie projektu programu zjazdu, przygotowanie wykazu materiałów na zjazd oraz nadzór nad jego prawidłowym przygotowaniem.
(jj)
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W południe minister uczestniczył
w podpisaniu umowy na budowę hali
sportowo-widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykonawcą tej zaplanowanej z rozmachem inwestycji (w wyniku postępowania przetargowego) została ﬁrma Mirbud
SA, mająca trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie budownictwa. W zaprojektowanym budynku znajdą się m.in.: wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa
z trybunami dla 800 osób i boiskiem do
gry, ściana wspinaczkowa, siłownia, dwie
sale squasha, sala tenisa stołowego, pomieszczenia medycyny sportowej, boiska
zewnętrzne. Obiekt uzyskał rekomendację wielu związków sportowych.
Godzinę później minister Szumowski wziął udział w inauguracji projektu „Centrum Innowacyjnych Terapii”
KO-MED, które będzie działało w SP
Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przy
ul. Jaczewskiego 8.
Nowe centrum będzie zajmować się
organizacją i prowadzeniem badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych innowacyjnych terapii w szerokim
zakresie wskazań i wszystkich etapów
badań (ze szczególnym uwzględnieniem
faz wczesnych). W centrum będą leczone osoby, których terapia nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To nadzieja dla tych, którzy cierpią
na rzadkie choroby. Centrum ma zajmować się przede wszystkim pacjentami onkologicznymi, ale nie tylko. Działanie tej

nowej jednostki ma się opierać na potencjale szpitala przy ul. Jaczewskiego i korzystać z dorobku naukowego zatrudnionych tu lekarzy.
Centrum Innowacyjnych Terapii ma
zacząć funkcjonować w ciągu najbliższych miesięcy. KO-MED Centra Kliniczne jako jedyny podmiot w Polsce
działa na terenie szpitali publicznych
w tej skali. Obecnie nadzoruje i prowadzi
działalność badawczą w 9 jednostkach.
W roku 2019 zamierza uruchomić kolejne ośrodki w następnych szpitalach.
aa

zaufania publicznego. Podjęto negatywne stanowisko w sprawie
protestów płacowych różnych grup zawodowych, które z góry
zapowiadają, że będą w nich uczestniczyć w ramach zwolnień
L-4. W styczniu 2019 r. odbyły się liczne narady ogólnopolskie,
w tym m.in. dwukrotnie Konwent Prezesów ORL, posiedzenie
NRL, w których uczestniczył Leszek Buk, prezes LIL. W konferencji w Lublinie, z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Chorych
na Astmę Oskrzelową uczestniczył Jacek Szkutnik, wiceprezes
LIL. Otwarcia nowych placówek w tym miesiącu relacjonowane były na łamach Medicusa.
Szczegółowe informacje o całorocznej działalności
w 2018 r. komisji problemowych ORL składali ich przewodniczący. Każde sprawozdanie było zatwierdzone w głosowaniu przez Okręgową Radę Lekarską. W oparciu o te informacje sekretarz LIL opracuje sprawozdanie zbiorcze na Okręgowy
2
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Dojenie z niewiedzy pacjenta
Niewiedza to podobno wielki ciężar, ale ten, kto go dźwiga, często go nie
czuje. Z kolei milczenie pokrywa zarówno wiedzę, jak i niewiedzę – jak mawiał
Aleksander hr. Fredro. To, że chory ma
wpływ na przebieg leczenia, wie każdy
lekarz praktyk. Co więc bardziej zagraża
współczesnemu zjadaczowi chleba: milczenie czy niewiedza?
O cudownych możliwościach medycyny tybetańskiej czy indyjskiej ajurwedy, która podobno zamiast choroby leczy
całego człowieka, dowiadujemy się coraz
obszerniej na portalach internetowych.
Ale już o efektach ubocznych, powikłaniach i niepowodzeniach te same portale
milczą jak zaklęte. Bliżej im do średniowiecznego zielarstwa czy ﬁlozoﬁi New
Age niż do rzetelnych, popartych badaniami i profesjonalną literaturą dokonań
naukowych. Bardzo łatwo wprowadzić
odbiorców w błąd słowami „naturalny”
i „bezpieczny”, ale te dwa słowa nie są
synonimami. Nawet w przypadku, kiedy
produkt nie zawiera sztucznych substancji, suplementy i leki na bazie ziół mogą nadal potencjalnie
wejść w reakcję z zalecanymi
lekami na receptę.
Nie natknąłem się dotychczas na żadne niezależne statystyki, bowiem
te osobliwe formy postępowania z cierpiącym człowiekiem nie
są objęte żadną kontrolą instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
publiczne. Nic dziwnego! 28 lipca 2009 roku Konstanty Radziwiłł,
wówczas prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, a do
niedawna minister zdrowia, na warszawskim Żoliborzu obdarował uroczyście Kodeksem etyki lekarskiej samego Dalajlamę
Czternastego.
To nawet nie przypomina znachorstwa
rodem z początków ubiegłego wieku,
gdzie dyplomowanych lekarzy w Polsce
było po prostu dwadzieścia razy mniej niż
dzisiaj. Znachorstwo, chociaż odcisnęło
swój ślad w literaturze i na srebrnym ekranie, podpadało zawsze pod łamanie prawa. Ale znachor zawsze mógł się salwować tłumaczeniem, że udzielał bliźniemu
pierwszej pomocy jak najlepiej potraﬁł.
Dziś byłby pewnie rozgrzeszony, a może nawet odznaczony za odwagę, bo prawo właśnie do takiej postawy zobowiązuje każdego obywatela. A oportunistom
i uciekinierom z miejsca wypadku grozi
palcem i odpowiedzialnością karną.
4

Ale zmowa milczenia ma swoją magiczną moc, bo pojęcie znachorstwa używane wśród społeczeństwa ma charakter
prejudycjalny. Sprytnie tworzy się redeﬁnicje medycyny niekonwencjonalnej lub
alternatywnej. Ma to sprawić, że wszelkiej maści bioenergoterapeutów lub homeopatów można będzie traktować jak
„alternatywnych lekarzy”, a nie znachorów. Rzecz jasna znachorstwo źle się kojarzy, ale tak naprawdę ta medycyna alternatywna to najzwyklejsze znachorstwo. Co więcej, to nabijanie ludzkiej nadziei w butelkę i drenowanie ich ostatnich
oszczędności.
Ku przestrodze przypomnę tylko historię Edwarda M., który próbował wyleczyć
zdesperowanego chorego na cukrzycę odstawieniem insuliny, piciem moczu i łykaniem żywych rybek. Prawie trzy lata ścigany był listem gończym. W efekcie zatrzymano go przypadkiem podczas kontroli medycznej w Medyce, gdy wracał

z Ukrainy. Tymczasowo aresztowany
utrzymywał, że kuracja nie powiodła się,
gdyż pacjent nie stosował się dokładnie
do jego zaleceń, gdyż prócz konsumpcji rybek miał… również pić mocz, a tego nie robił.
Medycyna naturalna to kolejna odsłona omawianego zjawiska. Nie sposób nie
przypomnieć, że na straży prywatnych
praktyk dyplomowanych lekarzy w Niemczech, Austrii, Liechtensteinie i Szwajcarii
stosujących homeopatię stoją murem ich
krajowe korporacje lekarskie, które na europejskich forach lekarskich bojkotują kolejne próby przyjęcia wspólnej rezolucji,
stawiającej czoło manipulacji niewiedzą
i zwykłą ludzką naiwnością.
Pociągający za lejce z tylnego fotela sterem światka medycyny naturalnej
MEDICUS 3/2019

święcą finansowe
triumfy w sprzedaży
sieciowej. Ale również
ich stacjonarne sklepy franczyzowe rozsiane są po całym kraju.
Spotkamy je nie tylko
w centrum Warszawy,
ale również w Kielcach, Trzebnicy czy
Szprotawie. Zamówienia najchętniej na sms. Oczywiście oferują jak zwykle tylko suplementy diety, a nie
leki. Krople z pieprzycy peruwiańskiej
i koncentrat ﬁoletowej kukurydzy, mają
pomagać na wszystko dlatego, że w Peru uprawia się ją od ponad dwóch tysięcy
lat. Entuzjaści wypróbowania ich skuteczności powinni przygotować się na spory
wydatek. Efekt działania zależny jest od
kwestii indywidualnych – na wszelki wypadek ostrzegają dystrybutorzy.
Medycyna alternatywna coraz śmielej szturmuje polskie prywatne wyższe
uczelnie, które swoim absolwentom mogą nadawać cenzus, potrzebny do ubiegania się o lepsze życie. Okręgowa Izba
Lekarska w Warszawie zwróciła się
do Europejskiej Uczelni SpołecznoTechnicznej w Radomiu o przesłanie
szczegółowego programu nauczania
nowej specjalności „Medycyna alternatywna” w ramach kierunku „Zdrowie publiczne”. I co na to uczelnia? Beata Trzpil-Zwierzyk, prorektor EUST,
przyznała w wywiadzie opublikowanym
na stronie internetowej uczelni, że zajęcia będą prowadzone przez kadrę z tytułem doktora i profesora z Polski i zagranicy, w tym z Ukrainy i Turcji. Studenci
będą mieli możliwość pracować w laboratoriach i praktycznie wykonać
różne mieszanki ziołowe. Zdaniem
pani prorektor, medycyna alternatywna to szeroki zakres metod
i praktyk, służących rozpoznawaniu
chorób lub przywróceniu zdrowia, które
funkcjonują poza nurtem leczenia opartym na modelu biomedycznym.
„Nie ma czegoś takiego jak medycyna
alternatywna. Uważam, że Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno
podjąć interwencję w tej sprawie” – powiedział Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
i główny inspektor sanitarny, odnosząc się
do informacji o utworzeniu takiej specjalności na uczelni w Radomiu. Wkrótce się
przekonamy czy Pinkas ma jeszcze w kręgach władzy aż nadto sojuszników, którzy nie pozwolą cwaniakom robić z nas
balona i wyżyłować, ile się da.
Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Intymnie z młodymi
z Anną Sobstyl,
studentką Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie i koordynatorką
lokalną ds. zdrowia reprodukcyjnego i AIDS w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA,
rozmawia Anna Augustowska
• SCORA (Standing Committee on Reproductive Health and AIDS) jest jednym
z sześciu programów stałych, które realizowane są przez studentów działających
w IFMSA. Co jest głównym zadaniem tego programu?
– Głównym celem jest edukacja
społeczeństwa na temat zdrowia reprodukcyjnego i AIDS. SCORE to
najmłodszy program stały w IFMSA, w ramach którego koncentrujemy się na STD (choroby przenoszone drogą płciową), AIDS, nowotworach narządów płciowych
i sutka, edukujemy w zakresie zdrowia wieku reprodukcyjnego, seksualności, rozpoznawania i zwalczania przemocy w rodzinie z naciskiem na poszanowanie praw kobiet. W ramach tego programu studenci naszego uniwersytetu przeprowadzają w szkołach średnich
akcje typu Peer suport (edukacja
rówieśnicza). Oparte są na idei, że
rówieśnikom – w końcu studenci
niedawno byli uczniami – łatwiej
jest rozmawiać na tematy trudne,
bo dotykające często bardzo intymnych aspektów naszego życia.
Przychodzimy więc do szkół – zawsze
na zaproszenie nauczycieli i za ich wiedzą. Przeprowadzamy też akcje uliczne
oraz proﬁlaktyczno-edukacyjne w budynkach publicznych np. centrach handlowych, galeriach czy siłowniach, aby
dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
• Ostatnio byliście przed lubelskim
Centrum Spotkania Kultur.
– To była największa akcja przeprowadzona w ramach SCORA w bieżącym
roku akademickim. 1 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień AIDS. Pomimo
mrozu, wolontariusze dzielnie edukowali przy CSK w Lublinie. Rangę wydarzenia dodatkowo podniosło oświetlenie budynku czerwonym napisem ŚWIATOWY
DZIEŃ AIDS. Na terenie CSK rozdawano słodkie upominki wraz z ulotkami promującymi Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny w Lublinie, w którym można wykonać bezpłatny test na obecność wirusa
HIV. W Punkcie Informacyjnym udzielano porad oraz udostępniano materiały
edukacyjne na temat HIV i AIDS. Mamy

nadzieję, że rozdane ulotki i liczne rozmowy namówiły część osób do przyjścia
na bezpłatne badania wykrywające wirus
HIV w krwi.

do rozmów o raku jąder i prostaty. Mężczyźni zapuszczają zarost, by zmianą
swojego wizerunku zwrócić uwagę na
problemy, które dla wielu z nich pozostają nadal tematem tabu. Listopad jest
miesiącem proﬁlaktyki raka jądra i prostaty. Z tego powodu organizujemy akcje
edukacyjno-informacyjne, dzięki którym
mężczyźni w każdym wieku mają możliwość nauczenia się samobadania jąder
przy użyciu specjalnych fantomów.
• Akcja „Pierwsza wizyta u ginekologa” – to chyba hit?
– Nadrzędnym celem tych zajęć jest oswojenie lęku i rozwianie
obaw przed pierwszą wizytą u ginekologa. Tłumaczymy techniczne
aspekty i przebieg badania ginekologicznego, pokazujemy wzierniki
i szczoteczki do cytologii, radzimy,
jak się przygotować do wizyty, o co
zapytać lekarza, a przede wszystkim,
w jakich sytuacjach udać się na wizytę. To naprawdę ważne, bo w czasie kilku akcji, które prowadziliśmy
w otwartych przestrzeniach spotkałam się z kobietami, które przyznawały się, że nie były u ginekologa od
30 lat! Tylko wczesna edukacja może zmienić takie postawy.

• A inne akcje?
– Mamy kilka stałych akcji: do chłopców skierowany jest projekt „Męskie
sprawy”. Na prowadzonych przez studentów zajęciach młodzi mężczyźni poznają
tajniki swojego ciała: dowiadują się o nowotworach męskiego układu płciowego,
chorobach przenoszonych drogą płciową
oraz o ich proﬁlaktyce. Podobna akcja –
tym razem przeprowadzana przez dziewczyny dla dziewczyn – to: „Dotykaj swoich piersi” oraz „Pierwsza wizyta u ginekologa”. Uczennice dowiadują się o problemach związanych z dojrzewaniem oraz
o metodach antykoncepcji. Dzięki specjalnym modelom mają również szansę nauczyć się, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi. Natomiast akcja
„Pink Lips” jest poświęcona proﬁlaktyce
nowotworów szyjki macicy i ma na celu mobilizowanie kobiet do wykonywania badań proﬁlaktycznych.
• Świetnie brzmi hasło: Zapuść wąsy
w listopadzie… czyli akcja Movember!
O co chodzi?
– Akcja „Movember”, czyli zapuszczanie wąsów w listopadzie, prowokuje
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• Czy te akcje prowadzicie tylko
w Lublinie?
– Tak się składa, że najczęściej
jesteśmy zapraszani przez lubelskie
szkoły, ale oczywiście jesteśmy gotowi
przyjechać do każdej szkoły, która nas
zaprosi. Współpracujemy także z lubelskimi galeriami handlowymi, lokalnym
radiem. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób! Zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową, kontakt do nas
jest zamieszczony na stronie: www.ifmsa.lublin.pl
• Ostatnie pytanie… Gdzie można Was
spotkać w najbliższym czasie?
– Ponieważ SCORA to program bardzo kobiecy, nie może nas zabraknąć 8
marca! Będzie można nas spotkać w Galerii Olimp, gdzie chętnie podzielimy się
wiedzą na temat proﬁlaktyki chorób kobiecych.
A 6 kwietnia, w Światowy Dzień Zdrowia, organizujemy, również w Galerii
Olimp, akcję proﬁlaktyczno-edukacyjną. Każdy może skorzystać z pomiaru ciśnienia, glikemii, sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.
Nie zabraknie też zabaw dla najmłodszych. Mamy w planie wiele innych akcji, o których będziemy na bieżąco informować. Serdecznie zapraszamy.
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Umieramy na raka jamy ustnej
z Łukaszem Czupkałło,
specjalistą chirurgii stomatologicznej,
rozmawia Anna Augustowska
• Z okazji Światowego Dnia Walki
z Rakiem w Pańskim gabinecie można
było skorzystać z badania jamy ustnej
urządzeniem Microlux. Na czym polega to badanie?
– Test przesiewowy wykonany przy
pomocy urządzenia Microlux pozwala na wczesne wykrycie stanów patologicznych jamy ustnej, w tym stanów nowotworowych.
Test Microlux jest bezbolesny, nieinwazyjny, a jego wykonanie zajmuje tylko
3 minuty. Pierwszym krokiem jest odnotowanie zmian wybarwionych na biało za
pomocą rutynowego testu – pacjent płucze przez 60 sekund jamę ustną 1-proc.
roztworem kwasu octowego Microlux DL
Rinse, a następnie należy użyć lampy diagnostycznej Microlux DL. Kwas octowy
powoduje odwodnienie cytoplazmy wybarwionych na biało zmian, dzięki czemu zmieniają się właściwości refrakcyjne tkanek. Pod wpływem rozproszonego
światła lampy Microlux wybarwione białe
plamy i zmiany przednowotworowe (leukoplakia) są lepiej widoczne. Zmienione

komórki nabierają białej poświaty, która kontrastuje z tkankami otaczającymi, co ułatwia identyﬁkację tkanek wymagających dalszego badania. Test ten
nie zastępuje klasycznego badania histopatologicznego, które jest uważane
za podstawowe oraz nadrzędne przy
rozpoznawaniu nowotworu, ale może
być wykonywane rutynowo przez lekarzy dentystów niebędących specjalistami z dziedziny chirurgii stomatologicznej czy periodonologii. Stosowanie testu w połączeniu z konwencjonalnym badaniem jamy ustnej znacznie zwiększa możliwości wykrycia podejrzanych zmian błony śluzowej we
wczesnych stadiach rozwoju choroby. Test spełnia podobną rolę w badaniach przesiewowych co mammograﬁa, pobranie wymazu z szyjki macicy, czy PSA.

– Lekarz dentysta powinien zawsze pamiętać o czujności onkologicznej i badanie w kierunku nowotworu błony śluzowej
jamy ustnej powinno być wykonywane
podczas każdego rutynowego badania stomatologicznego, natomiast w zależności

od grupy ryzyka odpowiednio częściej
u pacjentów w średnim oraz podeszłym
wieku, ze złą higieną jamy ustnej, palących tytoń, nadużywających alkoholu,
a także z chorobą nowotworową w wywiadzie rodzinnym.
Zatem dla lekarzy dentystów, którzy
nie mają na co dzień kontaktu z pacjentami onkologicznymi lub posiadających
mniejsze doświadczenie w tej dziedzinie,
test przy pomocy lampy Microlux jest znakomitym rozwiązaniem i zaleca się wykonanie badania kontrolnego raz na 2 lata lub raz na rok w przypadku grupy wysokiego ryzyka oraz ryzyka zarażenia wirusem HPV 16/18.
• Jak wygląda statystyka, jeśli chodzi
o rozpoznawanie nowotworów jamy ustnej w populacji Polaków (które są najczęstsze itp.).
– Rzadkie odwiedzanie dentysty, brak
dobrych programów proﬁlaktycznych i niski poziom higieny jamy ustnej sprawiają,
że ponad 80 proc. przypadków tej choroby
diagnozuje się w ostatnim stadium, a Polska ma jeden z najwyższych wskaźników
umieralności na raka jamy ustnej.
Większość zachorowań na nowotwory
złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła występuje po 50. roku życia. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór wzrasta wraz

• Jak często powinniśmy robić takie badanie? Czy nie powinien to
być standard przy każdym przeglądzie zębów?

Rezydent na SOR

Odpowiadając na zadane pytanie
prawne należy wskazać, iż rezydentura
i warunki jej odbywania zostały określone przede wszystkim w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z art. 16h ust. 1 niniejszego uregulowania, lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym
szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury. Biorąc pod uwagę
fakt, iż lekarz rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy
o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie, w niniejszej sprawie
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śliniankach rozmieszczonych w obrębie
całej jamy ustnej.
• Ile osób zostało przebadanych w Pańskim gabinecie i jakie są wyniki? Czy były
osoby z niepokojącymi zmianami?
– Podczas dwóch dni badań przebadaliśmy blisko 40 pacjentów. Spotkaliśmy się
z dużym zainteresowaniem zarówno pacjentów, jak i mediów, które zaoferowały
pomoc w nagłośnieniu naszej akcji proﬁlaktycznej. Podczas badań zanotowaliśmy kilka przypadków leukoplakii, zmianę barwnikową błony śluzowej, nadżerkę
bł. śluzowej, badając węzły chłonne głowy i szyi zanotowaliśmy patologiczne objawy u trzech pacjentów. Skierowaliśmy
ich na dalszą diagnostykę (USG węzłów
chłonnych). Również trzech pacjentów
z niepokojącymi objawami z obrębu gardła, krtani oraz zatok szczękowych zostało skierowanych odpowiednio do poradni laryngologicznej, a 2 pacjentów do
poradni dermatologicznej w celu dalszej
diagnostyki zmian skórnych twarzy przy
użyciu dermatoskopu.
Wczesne wykrycie zmian wewnątrzustnych oznacza wcześniejszą interwencję
oraz łatwiejsze i mniej inwazyjne leczenie. W przypadku wczesnej diagnozy nawet u 80-90 proc. pacjentów leczenie jest
skuteczne i kończy się sukcesem.

Bezpłatna 24h Opieka Prawna

Prawo na co dzień

Czy pracodawca może zobowiązać lekarzy rezydentów do świadczenia usług medycznych na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym, jeżeli ich program specjalizacji nie przewiduje takiego obowiązku?

z wiekiem osiągając szczyt u mężczyzn
w siódmej dekadzie życia, natomiast
wśród kobiet począwszy od siódmej dekady życia utrzymuje się na wyrównanym
poziomie. Kobiety chorują 2-4-krotnie
rzadziej niż mężczyźni.
Klinicznie są to nowotwory wargi, jamy ustnej, migdałków, ślinianek, gardła,
krtani, nosa i zatok przynosowych, skóry
twarzy i szyi.
Biorąc pod uwagę częstość występowania tej grupy nowotworów, w naszym kraju zajmuje szóste miejsce. Dane epidemiologiczne pokazują, że rocznie w Polsce
średnio rozpoznaje się nowotwór głowy
i szyi u ponad 10 tys. osób, z czego 6 tys.
chorujących na te nowotwory umiera. To
ponad dwa razy więcej niż rocznie ginie
w Polsce w wypadkach drogowych.
W jamie ustnej najczęściej spotyka się
raki płaskonabłonkowe. Do tej grupy należą raki rozwijające się pierwotnie w obrębie tzw. ruchomej (przedniej) części języka oraz dna jamy ustnej. Jednak pod pojęciem „nowotworów jamy ustnej” rozumie się również nowotwory rozwijające
się w innych okolicach, chociaż występujące rzadko (rak trójkąta zatrzonowcowego, rak podniebienia twardego i rak policzka). Raki gruczołowe (gruczolakoraki) w obrębie jamy ustnej są bardzo rzadkie i rozwijają się zazwyczaj w drobnych

należałoby również odwołać się do przepisów Kodeksu pracy.
Na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz odbywa
szkolenie specjalizacyjne na podstawie
programu specjalizacji, który określa formy i metody pogłębiania i uzupełniania
wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych,
w szczególności poprzez pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji. Co również ważne, obowiązkiem podmiotu organizującego szkolenie specjalizacyjne jest umożliwienie jego realizacji zgodnie z programem specjalizacji.
Biorąc pod uwagę powyższe, podmiot
organizujący szkolenie nie może polecać
lekarzowi rezydentowi pracy, która nie
jest przewidziana w programie specjalizacji, a tym bardziej takiej pracy, która
uniemożliwiałaby realizację tego programu. Tego typu działanie należałoby uznać
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za niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.
W tym miejscu wartym wskazania
wydaje się być komunikat z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne zamieszczonego na stronie Ministerstwa
Zdrowia. Zgodnie z treścią niniejszego
komunikatu: „Należy zauważyć, że do
prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem i planem jego
odbywania, każda jednostka szkoląca
zobowiązuje się w § 1 ust. 1 umowy zawieranej z Ministrem Zdrowia na refundowanie kosztów zatrudnienia rezydentów. Stosowanie przez jednostkę zasad
organizacji pracy, które uniemożliwiają
lekarzowi rezydentowi realizację szkolenia specjalizacyjnego, do którego zalicza
się również realizację dyżurów medycznych, w prawidłowy sposób, w tym m.in.
zobowiązywanie rezydenta do pełnienia

dyżurów w jednostkach niewymienionych w programie specjalizacji, np.
w szpitalnym oddziale ratunkowym, jest
zatem niezgodne z tą umową i wiąże się
z koniecznością zwrotu środków ﬁnansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na jej realizację, zgodnie z § 2 ust.
5 ww. umowy”.
Warto zaznaczyć, iż powyższe potwierdza Departament Nauki i Szkolnictwa, który wskazał, że oddelegowanie lekarza do pracy w innym oddziale niż przewiduje to program specjalizacji jest niezgodne z umową zawieraną z Ministerstwem Zdrowia, co w myśl przedmiotowej umowy wiąże się z koniecznością
zwrotu środków ﬁnansowych przekazanych przez ministra zdrowia na jej realizację. Biorąc pod uwagę powyższe należałoby wskazać, że szpital w przypadku
oddelegowywania rezydentów do pracy
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
powinien zostać zobowiązany do zwrotu Ministerstwu Zdrowia środków ﬁnansowych przekazanych na realizację specjalizacji.
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Obowiązkiem podmiotu organizującego szkolenie specjalizacyjne jest umożliwienie jego realizacji zgodnie z programem specjalizacji. Podmiot organizujący szkolenie nie może zatem polecać lekarzowi rezydentowi pracy, która nie
jest przewidziana w programie specjalizacji, a tym bardziej takiej pracy, która uniemożliwiałaby realizację przedmiotowego programu. Biorąc pod uwagę powyższe, działanie pracodawcy należy uznać za niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.
Zdaniem opiniującego, lekarz rezydent, którego program specjalizacji nie
przewiduje pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, powinien zasygnalizować niewłaściwe postępowanie dyrektorowi szpitala, kierownikowi specjalizacji
lub lekarzowi kierującemu stażem kierunkowym. Jednocześnie warto podkreślić,
iż organem weryﬁkującym odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji jest m.in. wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na terenie którego rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne. Wobec
tego, w przypadku zobowiązania lekarza
rezydenta do pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pomimo iż program
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jego specjalizacji tego nie przewiduje, będzie miał on również możliwość
zgłoszenia sprawy do właściwego wojewody. Szpital uniemożliwiając realizację programu specjalizacji rezydentowi,
narusza bowiem postanowienia umowy
zawartej z Ministerstwem Zdrowia. Następstwem powyższego może być wystąpienie z roszczeniem względem szpitala o zwrot kosztów poniesionych przez
ministerstwo.
Opracowano na postawie opinii
Lex Secure 24h Opieka Prawna
Komar-Komarowski Sp.k. w ramach
umowy z Lubelską Izbą Lekarską
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Lecznica akuszeryjna doktora Lerkama
„Dr Adam Lerkam z Kijowa. Choroby kobiece i wewnętrzne. Lublin ul.
Chmielna 1, róg 3-go Maja (b. pałac
Chrzanowskiego). Telefon 328. Przyjmuje od 9 do 11 i 4-ej do 6-ej w.” (pisownia oryginalna)
Takie ogłoszenie można było znaleźć
w popularnym dzienniku „Głos Lubelski” z 6 lipca 1922 roku. Umieszczono
je na środku pierwszej strony tej poczytnej, wydawanej od 1913 roku gazety, tuż
obok anonsu Teatru Miejskiego, który zapraszał na spektakl pt. „Baron cygański”
i relacji z procesu sądowego niejakiego
Dąbali, oskarżonego o posiadanie broszur komunistycznych.

Lecznica wzorowa

Otwarcie 8 marca!
W ten sposób świeżo przybyły do Lublina – rzeczywiście z Kijowa, gdzie
wcześniej odbył studia i w 1911 roku
otrzymał dyplom lekarski a potem przez
kilka pierwszych lat pracował – doktor
Adam Lerkam informował czytelników
o gabinecie, który otworzył w Lublinie.
Najwyraźniej szybko odnalazł się
w nowym miejscu i zdobył zaufanie
pacjentów – głównie kobiet – a także
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kolegów lekarzy, bo już dwa lata później,
8 marca 1924 roku, także na łamach „Głosu Lubelskiego”, ukazała się całkiem spora relacja z otwarcia pierwszej lubelskiej
prywatnej lecznicy ginekologiczno-akuszeryjnej, której udziałowcami byli ginekolodzy Adam Lerkam i Franciszek Biliński a także akuszerka Anna Hłaskowa.
Jak możemy przeczytać w zachowanym do dziś statucie nowo powołanej placówki, działała
ona przy ul. Namiestnikowskiej nr 25 m. 2
(obecnie to ul. Narutowicza). Gabinet przy
ul. Chmielnej najwyraźniej wtedy doktor opuścił, aby jednak wkrótce tam wrócić, ale o tym
za chwilę.
W statucie czytamy:
„Lecznicę zakłada się
w celu dania osobom
cierpiącym na choroby kobiece korzystania
z leczenia, odpowiadającego nowoczesnym
wymogom nauki”.
Przy ul. Namiestnikowskiej lecznica została umieszczona w obszernym mieszkaniu należącym do położnej Anny Hłaskowej. Niestety,
dzisiaj trudno odgadnąć,
czy data otwarcia – 8
marca – była przypadkowa, czy może założyciele wybrali ją specjalnie, trochę w duchu: „na
Dzień Kobiet dla kobiet”, wszak na świecie
święto kobiet obchodzono od 1910 roku. Miejmy nadzieję, że tak.
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Bez względu na wszystko lecznica
działała w dawnym pałacu, a jej kres
położyła ostatecznie II wojna światowa
a potem nowy ustrój. Po 1944 roku doktor prowadził już tylko gabinet ginekologiczny.

W tym roku mija dokładnie 95 lat od
dnia, kiedy „Głos Lubelski” donosił: „Nowa lecznica w Lublinie. W sobotę 8 marca 1924 roku(…) została otwarta w mieście naszym nowa lecznica ginekologiczno-akuszeryjna doktorów Adama Lerkama i Franciszka Bilińskiego, której kierownikiem jest dr A. Lerkam. (…)Powstanie tej lecznicy jest bardzo pożądanym
objawem, ponieważ dotychczas tak duże miasto jak Lublin posiadało zaledwie
jeden oddział ginekologiczny przy Szpitalu Szarytek” (chodzi o lubelski szpital
im. św. Wincentego a Paulo, który prowadziły ss. szarytki – red.).
Lecznica, w której kierownikiem od
początku był Adam Lerkam (a wkrótce
po spłaceniu dr. Bilińskiego stał się jej

Lekarz repatriant

Ul. Chmielna 1

„Jakim wielkim ukojeniem moralnym
podtrzymującym stan ﬁzyczny zwłaszcza
młodej matki jest myśl, iż znajdzie ona
w krytycznym momencie pomoc fachową, rzetelną, staranną i serdeczną (niedoścignione pragnienie kobiet zmuszonych rodzić na ogólnych salach szpitalnych, które w najlepszym razie mają trochę brutalnej pomocy akuszerek)” – czytamy w liście do redakcji.
Podobną opinię o profesjonalizmie
i oddaniu lekarzy, mieli moi dziadkowie,
Zuzanna i Karol Majewscy – to tu urodziła się ich ukochana córka Basia, moja Mama. O wdzięczności dla dokotora Lerkama słyszałam od najwcześniejszych lat.

Sława lecznicy i jej popularność rosły
z roku na rok i wkrótce trzeba było dla
niej szukać większego i wygodniejszego
lokum. Nowy adres znaleziono przy ul.
Chmielnej 1 (dzisiaj mieści się tu Klinika
Okulistyczna). Być może doktor Lerkam
po raz kolejny mógł skorzystać z lokalu przy Chmielnej korzystając z rodzinnych koligacji. Budynek przy tej ulicy
bowiem należał do ziemiańskiej rodziny Chrzanowskich, która wybudowała tu
pod koniec XIX wieku pałac w klasycystycznym stylu, a matka doktora, Narcyza, z domu nazywała się Chrzanowska.
Niestety, to tylko spekulacje, bo budynek
zmieniał wiele razy właścicieli i swoje
przeznaczenie.
Adam, Kazimiera i Laura Lerkamowie

właścicielem), miała trzy łóżka dla położnic; gabinet przyjęć ambulatoryjnych
i niewielką poczekalnię. Położna Hłaskowa nie tylko wypełniała swoje zawodowe
obowiązki, ale też dbała o porządek we
wszystkich pomieszczeniach i wygodę
pacjentek. Najwyraźniej wszystko działało wzorowo, bo już w majowym wydaniu
„Głosu Lubelskiego” – z 21.05.1924 r. –
redakcja zamieściła list podpisany przez
Edmunda Słupskiego i Marię Pyzikowską, w którym oboje z niezwykłą wdzięcznością dziękują całemu zespołowi Lecznicy Ginekologiczno-Akuszeryjnej „za troskliwą, czułą i do wyczerpania dbałą opiekę w czasie choroby żony” (i córki).
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Adam Zygmunt Lerkam urodził się
19 września 1877 roku w miejscowości
Szumbar na Wołyniu (powiat krzemieniecki), gdzie jego rodzice Aleksander
i Narcyza z Chrzanowskich mieli niewielki majątek ziemski. Adam ukończył szkołę średnią w Żytomierzu. Na studia medyczne wybrał Uniwersytet Kijowski. Po
dyplomie w 1911 roku został skierowany
do Omska na Syberii, gdzie odbył obowiązkową służbę wojskową, a potem wrócił do Kijowa. Pracował tu w lecznictwie
otwartym. Kiedy po zakończeniu I wojny światowej pojawiła się możliwość repatriacji, doktor razem z żoną i córką

Laurą (później znaną lubelską adwokatką) przyjechali do Lublina. W 1922 roku doktor miał 45 lat. Przyjazd do Lublina był prostym wyborem – tu już mieszkał w zakupionej wcześniej posesji przy
ul. Zamojskiej, ojciec Adama – Aleksander z rodziną.
Wnuk doktora, także lekarz, Wojciech
Mach, dzisiaj emerytowany pediatra, bywał w mieszkaniu dziadka (dodajmy, że
był to wujeczny dziadek Macha – Adam
to wuj jego matki Jadwigi) przy Krakowskim Przedmieściu. – Najlepiej jednak
pamiętamy razem z moim starszym bratem Jackiem mieszkanie dziadka, które
mieściło się przy ul. Szewskiej 3, w którym Lerkamowie zamieszkali po wojnie.
Bywaliśmy tam niezbyt często, zwykle
z ważnych okazji rodzinnych i oczywiście na Wigiliach, które były podwójnie
ważne, bo to był też dzień imienin dziadka. Pamiętamy, że w jednym z pokoi na
podłodze leżała skóra niedźwiedzia, na
której chętnie się bawiliśmy. Rodzinna
legenda głosi, że niedźwiedzia upolował
sam dziadek, gdzieś na Suwalszczyźnie,
kiedy pełnił funkcję lekarza gubernialnego w Suwałkach.
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Z Ukrainy do Lublina
Dlaczego ojciec doktora przyjechał
do Lublina porzuciwszy majątek na Wołyniu? I dlaczego potem także do Lublina przyjechał jego syn z rodziną? Dzisiaj nie sposób odgadnąć. Nie zachowały się żadne zapiski, listy czy dzienniki, w których można by szukać odpowiedzi. I nie jest to chyba takie ważne
– jedno jest pewne, Lerkamowie i ich
rodzina zapisali jedną z piękniejszych
kart w historii naszego miasta. Doktor

Adam żył 92 lata. Od 1922 roku, kiedy
osiadł w Lublinie, przez niemal pół wieku działał w wielu lubelskich placówkach, związanych z ochroną zdrowia.
Był m.in. współzałożycielem a także lekarzem pogotowia ratunkowego w Lublinie (legitymacja służbowa dr. Lerkama nosi numer 92); pracował też w przychodni przy Szpitalu Miejskim; w Kasie Chorych (później przemianowanej

na Ubezpieczalnię Społeczną), gdzie
pracował do przejścia na emeryturę. Od
początku aktywnie działał w lubelskim
oddziale Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego po wojnie był członkiem
honorowym. Za długą i oﬁarną pracę został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia.

Jakim był dziadkiem?
– Hm… Chyba innym niż współcześni dziadkowie. Nie pamiętam, abym
z nim prowadził jakieś ważne rozmowy, może dlatego, że kiedy ja dorastałem on był już w mocno podeszłym
wieku? – zamyśla się Wojciech Mach,
wnuk-lekarz i podkreśla, że na pewno
nie dziadek wpłynął na to, że wybrał
medycynę.
Starszy wnuk Jacek Mach (emerytowany dziennikarz z Gdańska) pamięta
inną odsłonę dziadkowej natury: – Kiedy byłem uczniem LO im. Zamoyskiego
(lata 50.) w Lublinie, często po szkole
chodziliśmy z kolegami do słynnej kawiarni Semadenich na rogu ul. Staszcia
i Krakowskiego Przedmieścia, wtedy ta
kawiarnia nazywała się już „Regionalna” – wspomina Jacek Mach. – Prawie
zawsze spotykałem tam dziadka i jego
dwóch kolegów, także lekarzy, wszyscy
byli w podobnym wieku. W „Regionalnej” mieli swój stolik, zawsze pili kawę, być może od czasu do czasu także koniak. I kiedyś jeden z moich kolegów na ich widok rzucił: „O trójka ZMP
-owców już na miejscu!”, co było złośliwe, bo panowie pewnie dobiegali już
80. i w żaden sposób nie mogli zaliczać
się do młodzieży!
Doktor Adam Lerkam zmarł 25 kwietnia 1969 roku i jest pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Anna Augustowska

Rodzina Lerkamów – doktor
Adam Lerkam stoi po prawej stronie
10
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POZ diagnozuje zakażenia wirusem HCV!
• Do katalogu badań diagnostycznych, zlecanych przez lekarzy POZ, ma
trafić badanie anty-HCV. Czy to powinno cieszyć?
– Zdecydowanie tak! Pod koniec grudnia 2018 r. resort zdrowia przekazał do
konsultacji publicznych projekt zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby lekarze
POZ mogli swoich pacjentów kierować
na badanie anty-HCV. Zmianę poparło też
dziesięć organizacji pacjenckich. Chodzi
o ograniczenie liczby pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV), co przyczyni się do znacznej redukcji groźnych dla zdrowia powikłań,
w tym marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.
Resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazuje, że prezes AOTMiT w swojej opinii pozytywnie
ocenił zasadność włączenia badania anty-HCV do koszyka badań diagnostycznych w POZ w zdeﬁniowanych populacjach. Jest to zgodne z rekomendacjami
krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Według prezesa agencji w pierwszej kolejności należy zapewnić dostęp do badania: osobom, którym
przetaczano krew przed 1992 r.; osobom,
które używają lub używały w przeszłości
dożylnych środków odurzających; osobom, które były hospitalizowane więcej
niż 3 razy w życiu; osobom, które przebywały w placówkach karnych; osobom,
które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia
HIV; osobom, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym
podwyższoną aktywność aminotransferaz
i osobom, u których występuje podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.
Zgodnie z treścią rozporządzenia, lekarz będzie mógł jednak zlecić badanie
każdemu choremu, kierując się aktualną
wiedzą medyczną.
• Czy tych osób jest dużo? Jak wygląda epidemiologia wzw C?
– Wirusowe zapalenie wątroby typu C
(wzw C), jest chorobą wątroby spowodowaną zakażeniem komórek tego narządu
HCV. Medyczne konsekwencje zakażenia
dotyczyć mogą nie tylko samej wątroby,
ale również powodować szereg manifestacji pozawątrobowych.
Po okresie wylęgania, wynoszącym
od kilku tygodni do kilku miesięcy od
zakażenia, może dojść do ostrego zapalenia wątroby. Wykonanie w tym czasie specjalistycznych badań krwi ujawnia obecność wirusa, a także cechy zapalenia wątroby w postaci znacznego
wzrostu aktywności aminotransferazy

z Krzysztofem Tomasiewiczem,
kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
alaninowej (ALT). U części chorych ta
pierwsza, ostra faza zakażenia kończy się
samowyleczeniem, czyli eliminacją HCV
z organizmu bez poważniejszych konsekwencji. U pozostałych (50-70 proc.) zakażonych HCV osób mówimy o przewlekłym zakażeniu.
U większości zakażonych ostra faza
zakażenia przebiega w sposób bezobjawowy, co sprawia, że wirus może replikować przez kilka, a nawet kilkadziesiąt
lat, a pacjent pozostaje nieświadomy infekcji. Szacuje się, że w Polsce około 0,6
proc. mieszkańców jest zakażonych HCV,
co oznacza konieczność diagnostyki i leczenia około 150-200 tysięcy osób.
Do zakażenia dochodzi najczęściej
podczas wykonywania zabiegów medycznych lub pozamedycznych (kolczykowanie, tatuaż) z przerwaniem ciągłości tkanek i z użyciem niejałowego sprzętu medycznego (igły, skalpele). Obecnie już
tylko sporadycznie dochodzi do zakażeń
HCV w warunkach opieki medycznej,
niemniej wszystkie osoby, które ponad 25
lat temu były hospitalizowane lub otrzymywały preparaty krwi mogły być narażone na zakażenie HCV i powinny być
zbadane w tym kierunku. Nadal istnieje wysokie ryzyko zakażenia HCV osób
używających niejałowego sprzętu medycznego (narkomani). Narażeni są także partnerzy seksualni osób zakażonych
HCV oraz dzieci matek zakażonych HCV
– jest to ryzyko dość niskie, ale nie może
być pomijane.
• Na czym polega diagnostyka?
– W większości przypadków podejrzenie zakażenia HCV jest stawiane na podstawie stwierdzenia obecności przeciwciał anty-HCV. Badanie takie zazwyczaj
jest wykonywane po skierowaniu przez
lekarza rodzinnego lub innej specjalności, albo (wcale nie tak rzadko) z inicjatywy własnej pacjenta. W tym ostatnim przypadku ważne jest, aby pacjent
jak najszybciej uzyskał poradę od lekarza rodzinnego lub specjalisty chorób zakaźnych, dowiedział się, co realnie może oznaczać reaktywny wynik testu anty-HCV i nie opierał swojej wiedzy jedynie na danych z Internetu. Lekarz rodzinny powinien przede wszystkim wyjaśnić, że obecność swoistych przeciwciał nie jest równoznaczna z zakażeniem.
I że w przypadku aktywnej infekcji HCV
może być całkowicie wyeliminowany

z organizmu dzięki skutecznym lekom
przeciwwirusowym.
W Poradni Chorób Zakaźnych podstawowym zadaniem specjalisty jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia za

pomocą jakościowego testu na obecność
RNA HCV. Jeżeli występują objawy zaawansowanej choroby wątroby, a zwłaszcza niewydolności narządu, należy objąć
pacjenta ścisłą opieką specjalistyczną i w
trybie pilnym rozważyć terapię przeciwwirusową. Oprócz badań dotyczących
wirusa (genotyp, wiremia) ocenia się zaawansowanie włóknienia. Coraz rzadziej
wykonywana jest biopsja wątroby, którą
z powodzeniem zastąpiły metody nieinwazyjne, zwłaszcza elastograﬁa.
• Jak wygląda terapia? Czy jest skuteczna i dostępna dla chorych?
– Po zdiagnozowaniu pacjent automatycznie jest kwaliﬁkowany do terapii
przeciwwirusowej. W Polsce dostępne
są wszystkie zarejestrowane w Unii Europejskiej leki przeciwwirusowe. Ich refundacja w ramach programu terapeutycznego sprawia, że każdy pacjent zakażony
i ubezpieczony może liczyć na podjęcie
leczenia. Terapia i badania monitorujące leczenie w ramach programu terapeutycznego są bezpłatne. Współczesne terapie anty-HCV charakteryzuje bardzo wysoka, blisko 100-proc. skuteczność oraz
znakomity proﬁl bezpieczeństwa. Warto
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dodać, że obecnie dostępne leki pangenotypowe wykazują doskonałą skuteczność
niezależnie od genotypu, stopnia zaawansowania choroby wątroby oraz współistnienia innych schorzeń.
Skuteczność leczenia zakażenia HCV
ocenia się 3 miesiące od zakończenia
przyjmowania leków. Wykazanie w tym
czasie braku RNA HCV oznacza całkowite usunięcie wirusa z organizmu. U osób
z zaawansowanym włóknieniem i/lub dodatkowymi czynnikami ryzyka konieczna jest czujność onkologiczna i monitorowanie ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego. U pacjentów z marskością należy kontrolować regresję/postęp
choroby wątroby. U części osób, z uwagi na bardzo duże zaawansowanie zmian
w wątrobie, nie da się uniknąć przeszczepienia tego narządu. Warto dodać, że wyraźnie zmniejszył się odsetek przeszczepień z powodu HCV.
• Zadania na przyszłość?
– Bardzo negatywne konsekwencje zakażenia HCV oraz dostępność skutecznej
terapii powinny skłaniać do aktywnego
poszukiwania dotychczas niezdiagnozowanych osób zakażonych, które nie mają świadomości choroby. Według szacunków Polskiej Grupy Ekspertów HCV, której mam zaszczyt być członkiem, dotychczas zostało zdiagnozowanych zaledwie
około 30 proc. osób zakażonych w Polsce. Poszukiwanie osób żyjących z HCV
to niezwykle istotne zadanie, szczególnie dla lekarzy rodzinnych. Bez ich pomocy osiągnięcie założeń WHO redukcji liczby zakażonych o 90 proc. przed
rokiem 2030 będzie niemożliwe. Oczywiście każdy może być zakażony HCV,
ale szczególną uwagę należy zwrócić na
osoby w przeszłości wielokrotnie hospitalizowane, u których przed 1993 rokiem
miało miejsce przetoczenie krwi lub jej
preparatów, stosujące kiedykolwiek dożylne środki odurzające (również donosowe) lub z bliżej nieokreśloną chorobą
wątroby i/lub nieprawidłowymi parametrami czynności wątroby.
Dzięki identyﬁkacji osób zakażonych
HCV, a następnie ich skutecznemu leczeniu można uniknąć wielu indywidualnych dramatów, a w skali społecznej także kosztów związanych z leczeniem powikłań marskości, przeszczepiania wątroby oraz koniecznością świadczeń dla
osób niezdolnych do pracy.
Artykuł został przygotowany
w ramach działań informacyjnych
nt. zakażenia HCV prowadzonych
przez Gilead Sciences Poland.
HCV/PL/19-01/PM/1027
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Balowali z dobrocią
Po raz dwudziesty drugi Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół USzD zorganizowały Bal Charytatywny USzD „I Ty możesz pomóc choremu
dziecku”, który odbył się 2 lutego 2019 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dochód z balu
zostanie przeznaczony na zakup pomp infuzyjnych objętościowych dla pacjentów leczonych w USzD.

Od 20 lat wspierają chorych
Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie świętowało jubileusz 20-lecia. Z tej okazji w Trybunale
Koronnym odbyło się uroczyste spotkanie osób związanych
ze stowarzyszeniem; lekarzy i pacjentów. Początki stowarzyszenia sięgają 1989 roku, kiedy to z inicjatywy prof. Biruty
Fąfrowicz powstał klub chorych na astmę. Obecnie prezesem
stowarzyszenia jest Irena Węgrzyn-Szkutnik z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii PSK 4 w Lublinie.

Symulować, aby leczyć
Nowoczesne – wysokiej wierności – symulatory pacjentów: dorosłych i dzieci znalazły się w wyposażeniu Monoproﬁlowego Centrum Symulacji Medycznej, które otworzono pod koniec stycznia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Na tym nowoczesnym sprzęcie (urządzenia mówią, reagują na leki itp.) będą się szkolić studenci pielęgniarstwa.

Dawców przybywa
Z książką w szpitalu
Bialski szpital rusza z akcją „Z książką łatwiej”, która jest adresowana do najmłodszych pacjentów. To do nich będą przychodzić (i czytać) bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej, zawsze z ciekawą książką, pochodzącą z listy lektur,
które poleca Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Niemal 61 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny zdecydowało się zarejestrować na liście dawców szpiku, informuje Fundacja DKMS. To cieszy, bo w ciągu dwóch ostatnich lat liczba dawców z naszego regionu wzrosła o 75 proc. Cały rejestr
Fundacji DKMS to już 1,4 mln osób.

Bal na 47 chromosomów
W hali sportowej UM w Lublinie 2 lutego 2019 roku odbył
się już po raz 18. „Bal na… 47 chromosomów” – integracyjna zabawa karnawałowa dla dzieci niepełnosprawnych. Wzięło
w niej udział blisko 300 dzieci z chorobami genetycznymi z terenu Lubelszczyzny. Organizatorami balu byli prof. Anna Bogucka-Kocka, kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką
i prof. Janusz Kocki, kierownik Katedry Genetyki Medycznej
i Zakładu Genetyki Klinicznej z pracownikami obu jednostek.

Otwarte Drzwi w COZL w NFZ
Edukacja zdrowotna to główny cel akcji Otwartych Drzwi,
która od lat jest organizowana z okazji Światowego Dnia
Walki z Rakiem. Podobnie było w tym roku: konsultacje ze
specjalistami z zakresu chirurgii onkologicznej; badania ginekologiczne i ocena znamion na skórze. Natomiast lubelski
oddział NFZ przy ul. Koryznowej otworzył drzwi pod hasłem: NieCukrz – cukier szkodzi. Oferowano m.in. darmowe badania, wizytę w dentobusie a także możliwość wyrobienia karty EKUZ.

ECMO to ratunek
Płucoserce – ECMO, które przepompowuje krew pacjenta
w szalonym tempie 5 litrów na minutę uratowało już ponad 30
chorych. Lubelski szpital przy Staszica dysponuje trzema takimi
aparatami i działa w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą kieruje Mirosław Czuczwar. Urządzenia ratują osoby z ciężkimi urazami wielonarządowymi, ale też pacjentów np.
z sepsą, powikłaniami po zapaleniu płuc czy grypy; z niewydolnością krążeniową czy w stanie głębokiej hipotermii.
Tekst Anna Augustowska

Dzień dla chorych
W poniedziałek, 11 lutego 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzono już po raz 27. Światowy
Dzień Chorego. Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W lubelskiej archikatedrze z tej okazji odprawiono mszę z udziałem chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy
i pracowników służby zdrowia.

Młodzi Medycy
– szpitalowi dla dzieci
Charytatywny koncert zorganizowali 25 stycznia br. wolontariusze z organizacji skupiających studentów polskich i English Division. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się Młodzi Medycy i Centrum Wolontariatu. Dochód z koncertu, którego gościem specjalnym był Łukasz Jemioła – lubelski wokalista i muzyk – został przeznaczony na zakup sprzętu
dla Stacji Dializ Kliniki Nefrologii szpitala dla dzieci przy ul.
Chodźki w Lublinie.

Jakość procedur okulistycznych

Lekarz z pasją

Samuraj może być neurochirurgiem
z Michałem Rutkowskim,
młodszym asystentem w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii
Dziecięcej SPSK 4 w Lublinie,
mistrzem aikido i wielbicielem sztuk walki,
rozmawia Anna Augustowska
• Mam problem – a właściwie czuję
pewną rozbieżność: neurochirurg uprawia sztuki walki – bo obok aikido trenuje
Pan także tajski boks i jujitsu – to świadome ryzyko? W końcu ratowanie ludzi
z urazami głowy to specjalność neurochirurgów?
– Wbrew temu, co można sądzić o osobach uprawiających sztuki walki, nie stanowią one grupy szczególnie narażonej
na urazy głowy. Pokusiłbym się nawet
o stwierdzenie, że ich nie mają. Bo sztuka walki jest… sztuką a nie przypadkową
wymianą ciosów, czy brutalnym biciem.
Osoby trenujące sztuki walki przestrzegają obowiązujących reguł, mają swoisty kodeks. W przypadku boksu
stosuje się specjalne ochraniacze. Oczywiście teoretycznie może się coś stać,
ale… nie przypominam sobie, aby do naszej kliniki traﬁł pacjent z urazem głowy
odniesionym w czasie treningu np. aikido lub boksu.
• Wróćmy więc do Pana pasji – aikido uprawia Pan od prawie 15 lat, czyli niemal połowę swego życia. Jak to się
zaczęło?
– Pod koniec liceum zacząłem interesować się historią Japonii, a odkąd obejrzałem słynny ﬁlm Akira Kurosawy „Sanjuro – samuraj znikąd” po prostu zafascynowałem się sztukami walki, które wywodzą
się z tego kraju. I zacząłem szukać szkoły, w której mógłbym trenować sztukę
walki mieczem oraz sztukę walki wręcz
samurajów. W Lublinie nie było to łatwe, ale w 1990 roku powstała założona przez Ireneusza Kołodziejaka Lubelska Akademia Aikido propagująca kobayashi ryu.
Kiedy miałem 18 lat zacząłem chodzić
tam na treningi i… chodzę do dzisiaj. Od
pierwszych zajęć wiedziałem, że „to jest
to”! Chociaż od razu też zdałem sobie
sprawę, jak trudna i wymagająca jest ta
dziedzina. I, że nie ma co liczyć na szybkie sukcesy. Potrzeba co najmniej 5-7 lat
systematycznych treningów – ja trenowałem 2-3 razy w tygodniu – aby wypracować schematy ruchowe i wyrobić konieczne nawyki, by poczuć się aikidoką
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i móc skorzystać z wyuczonych technik
w praktyce.
Bardzo ten sport polecam wszystkim, a lekarzom w szczególny sposób: to doskonała forma odreagowania, pozbycia się stresu a także sposób na uzyskanie zrównoważenia, opanowania umysłu i podniesienia
sprawności ﬁzycznej, tak bardzo potrzebnej lekarzom
zabiegowcom. To także
szkoła samodyscypliny i szacunku dla innych. Chcę też podkreślić, że aikido
można zacząć trenować w zasadzie
w każdym wieku
i bez względu na
płeć. W akademii, gdzie trenuję, jest dużo kobiet.

• Dzisiaj ma Pan czarny pas – pas mistrza – wyższego już nie ma. Pora, aby
uczyć innych?
– Czarny pas nie oznacza końca nauki
– ta trwa całe życie. Bardzo bym chciał
kiedyś podzielić się swoją pasją i wiedzą z innymi, ale obecnie nie mam na to
czasu. Medycyna jest moją drugą pasją
a neurochirurgia, której chcę poświęcić
zawodowe życie, to bardzo wymagająca dziedzina. W marcu będę zdawał egzamin specjalizacyjny i na tym się teraz
głównie skupiam. Co nie oznacza, że nie
trenuję. Boks i aikido – co najmniej raz
w tygodniu, także strzelectwo sportowe,
które uprawiam od 8 lat.
Nie opuszcza mnie też fascynacja Japonią, jej historią i tradycją z naciskiem
na historię feudalnej Japonii i samurajów,
MEDICUS 3/2019

japońskich wojowników. Muszę tu zdradzić, że to zainteresowanie zrodziło się
z fascynacji japońskim mieczem, czyli kataną, która wg tradycji stanowiła o statusie społecznym i była równoznaczna z duszą samuraja. Kiedyś jej produkcja wymagała tytanicznego nakładu pracy w postaci czasu liczonego w tygodniach i kosztu
cennego i niedostępnego w Japonii materiału. Dzisiaj można je na szczęście kupić korzystając ze sklepów wysyłkowych.
Najdroższe są oczywiście miecze wykuwane i hartowane ręcznie według starych zasad. Wciąż też mam przed sobą podróż do Japonii.
• A jak zapytam dlaczego wybrał
Pan neurochirurgię?
– Moja żona żartując powiedziałaby pewnie, że
wybrałem tę specjalizację, bo można operować
siedząc. Ja uważam, że
to jedna z najciekawszych dziedzin medycyny. Mózg jest fascynujący. Zawsze mnie interesował, już po pierwszym
roku studiów przychodziłem do kliniki prof. Tomasza Trojanowskiego, aby
zobaczyć jak operuje pacjentów. Dlatego po stażu
nie miałem większych
dylematów decydując się na tę specjalizację. W 2016 roku obroniłem doktorat na temat „Czynniki wpływające na wyniki leczenia płynotoków po urazach głowy”.
Teraz moim zawodowym marzeniem
jest zgłębianie wiedzy na temat małoinwazyjnych metod operowania kręgosłupa oraz chirurgii naczyń mózgu. W Polsce
metody małoinwazyjne są jeszcze mało
stosowane, ale rozwój tych metod to jak
sądzę, tylko kwestia czasu.
• Co najbardziej zadziwiło Pana
w ludzkim mózgu?
– Chyba to, w jak niewielkim stopniu
go wykorzystujemy – albo mówiąc inaczej – jak niewiele nam potrzeba z możliwości mózgu, aby żyć i funkcjonować.
Czasami wydaje się, że pewne operacje,
które głęboko ingerują w mózg, pozbawią
chorego wielu sprawności, tymczasem nic
takiego się nie dzieje. Plastyczność mózgu potraﬁ być zaskakująca!

z prof. Robertem Rejdakiem,
kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie,
prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Panie Profesorze, w ostatnim czasie wybrany został Pan na prezesa Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, w związku z tym, jakie ma Pan plany w swojej działalności w SCOP?
– Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP) zostało założone
w 2008 r. Głównym celem stowarzyszenia jest między innymi doskonalenie i podnoszenie jakości chirurgicznych procedur
okulistycznych, wymiana doświadczeń
wśród okulistów chirurgów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa, dotyczącej chorób oczu oraz możliwości ich leczenia. Jako prezes stowarzyszenia, planuję moją pracę skupić na kilku, moim zdaniem, najważniejszych w ostatnim czasie aspektach dla zabiegowych okulistów.
Przede wszystkim pragniemy stworzyć,
oprócz opieki prawnej, jaką oferuje nam
samorząd lekarski, dodatkową, w ramach
funkcjonowania stowarzyszenia specjalną
opiekę prawną poprzez wsparcie kancelarii, doświadczonych w obsłudze prawnej
działalności okulistycznej. Obecnie, w razie wystąpienia niepożądanego zdarzenia,
lekarz z tym problemem zostaje niemalże
sam i na własną rękę zmuszony jest poszukiwać pomocy. W rozwiniętych krajach
europejskich niezależni eksperci, działający w stowarzyszeniach, opiniują sprawę
zanim ona traﬁ do sądu. Zależy nam, by
w ramach SCOP zorganizować tego typu
pomoc dla praktykujących lekarzy w dziedzinie chirurgii gałki ocznej.
• Jest Pan również dyrektorem ds.
szkoleń ESASO (European School for
Advanced Studies in Ophthalmology),
czy w związku z tym planowane są również jakieś nowe projekty?
– Oczywiście. Łączenie tych dwóch
funkcji w SCOP i ESASO, pozwoli na
rozszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie liczby
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Duszpasterstwo Służby Zdrowia –
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specjalistycznych szkoleń dla lekarzy okulistów. W ubiegłym roku udało się zorganizować zjazd Retina Academy w Warszawie, natomiast w tym roku odbędzie się
on w Lublinie. Mamy nadzieję również na
powtórzenie sukcesu praktycznego kursu
z zakresu chirurgii siatkówki i przeszkolenie kolejnej grupy okulistów.
• Coraz więcej mówi się o terapii genowej w okulistyce, czy takie leczenie jest
dostępne w Pana klinice?
– Nasza klinika funkcjonuje w obrębie Referencyjnej Sieci Chorób Rzadkich. Dzięki naszym staraniom, a przede
wszystkim pani docent Katarzyny Nowomiejskiej, mamy możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki wraz z wykonaniem badań genetycznych u pacjentów z podejrzeniem rzadkiej choroby siatkówki, ciała szklistego czy nerwu wzrokowego. W grudniu 2017 r. FDA (Food and Drug Administration) dopuściło do obrotu preparat zawierający wirus
AAV2, który przenosi prawidłowe allele genu RPE65. Lek nazywa się luxturna
(voritogene), jest wskazany u pacjentów
cierpiących z powodu dystroﬁi siatkówki związanej z bialleliczną mutacją genu
RPE65. Gen RPE65 koduje enzym produkowany w komórkach nabłonka barwnikowego, kluczowy dla prawidłowego przebiegu fototrandsukcji, a dokładnie regeneracji 11-cis-retinolu biorącego
udział w odtwarzaniu barwników światłoczułych w fotoreceptorach. Jego mutacje są przyczyną wrodzonej ślepoty Lebera i zwyrodnienia barwnikowego siatkówki o dziedziczeniu autosomalnie recesywnym.
Luxturna (voritogene) jest obecnie jedynym dostępnym leczeniem tych rzadkich schorzeń. Dostarcza do komórek nabłonka barwnikowego prawidłowe kopie genu RPE65. Voritogene podaje się

w trakcie witrektomii w postaci iniekcji podsiatkówkowej dzieciom powyżej
1 roku życia. Minimalny odstęp pomiędzy iniekcjami oka prawego i lewego to
6 dni. Nowa terapia wykazała skuteczność, trwałość i bezpieczeństwo w badaniach klinicznych. Jej zastosowanie powoduje nie tylko zatrzymanie progresji choroby, ale także poprawę ostrości
wzroku u badanych, która utrzymuje się
w dotychczas 3-letniej obserwacji (mierzonej przez MLMT score). Terapia nie
jest skuteczna u pacjentów, u których nastąpiła znacznego stopnia atroﬁa komórek
nabłonka barwnikowego oraz chorych na
dystroﬁe niezwiązane z mutacją w genie
RPE65. Kluczowe jest szybkie i dokładne postawienie diagnozy – potwierdzone
badaniami genetycznymi. Luxturna jest
dostępna w USA od marca 2018 r. Niestety, na razie ogromną wadą leku jest jego cena – 425 tys. dolarów za iniekcję do
jednego oka. Jednakże niewątpliwie jest
to przełom w terapii schorzeń genetycznie uwarunkowanych w okulistyce. Posiadając możliwości diagnostyczne oraz
techniczne przeprowadzenia takiej terapii w lubelskiej klinice, obecnie liczymy
na refundację leku.

Uśmiech dziecka – radość życia
Sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS 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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Wernisaż ArtMedica

El Dorado Orchestra
ShOWtiME

Muzyczne Show Amerykańskich Indian Inka będzie można zobaczyć 17 marca o godz. 18 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Artyści wypełnią salę szczególną energią.
Wspaniałe głosy solistów i ich charakterystyczna choreografia, autentyczne kostiumy, unikatowe instrumenty muzyczne i muzyka
Indian w nowoczesnej aranżacji! Tak organizatorzy charakteryzują koncert określany jako muzyczne dziedzictwo Indian Ameryki
Południowej i Ameryki Północnej! Bilety 60-90 zł.

Akustycznie „Z bliska”
MuZYcZNiE

Pierwszy raz Anita Lipnicka, która świętuje 25-lecie działalności twórczej, wyrusza w trasę akustyczną – w takich niecodziennych wersjach zabrzmią największe przeboje z jej kariery oraz najważniejsze dla niej utwory innych artystów. Ma być niekonwencjonalne instrumentarium, ciekawa scenografia, zaskakujące pomysły aranżacyjne. Koncert promujący płytę „Z bliska” 24 marca,
godz. 18, w Filharmonii Lubelskiej. Bilety 50-100 zł.

Lao Che
MuZYCZNiE

więcej zdjęć na
kultura.oil.lublin.pl

Jeden z najważniejszych zespołów sceny alternatywno-rockowej w naszym kraju wystąpi 17 marca o godz. 18 w Filharmonii
Lubelskiej. Twórczość Lao Che nieco szokuje i prowokuje, ale też
inspiruje i skłania do przemyśleń na temat natury ludzkiej. Na ich
dorobek składa się siedem albumów, świetnie przyjętych przez
krytyków i słuchaczy. Każdy z nich jest osobnym albumem koncepcyjnym, podporządkowanym osobnym wpływom, rytmom
i stylistyce. Bilety 60-90 zł.

TEATRALNiE
„Himalaje” ze Śląska

W Salonie Sztuki Nieprofesjonalnej otwarto prestiżową wystawę fotograficzną Photo Art Medica. Tradycyjne dwie kategorie „Temat wolny” i kategoria tematyczna – w tej edycji „Człowiek i krajobraz”, przyniosły wiele pięknych, refleksyjnych, często zaskakujących fotografii, wpływających na wciąż rosnący poziom konkursu. Cieszy nas stale powiększające się grono społeczności PhotoArtMedica, w tym lekarzy
z Bułgarii, Włoch, Indii, Malezji i Portugalii.
ms

Turnée z chórem

Spektakl „Himalaje” to pierwsza teatralna historia o Jerzym Kukuczce, polskim taterniku i alpiniście oraz o ludziach, których życie się z nim splotło. „Himalaje” – jak tłumaczą twórcy z Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego – to
opowieść o szczytach ludzkich możliwości oraz o ludziach, którzy dla jednych są bohaterami, podczas gdy dla drugich lekkomyślnymi marzycielami.
Spektakl, który zobaczymy 12 marca o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur, wyreżyserował Robert Talarczyk. Pokaz jest w ramach trwającego Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”.

TEATRALNiE
Komedia Harasimowicza

zdjęcia z występów na kultura.oil.lublin.pl

„Czworo do poprawki” to komediodramat o tym, że zawsze jest szansa, by na nowo zakochać się we własnej żonie, albo we własnym mężu. Bohaterowie to starsze
małżeństwo, próbujące ratować związek i młoda para, która stara się o dziecko. Autorem sztuki jest Cezary Harasimowicz. Obsada: Katarzyna Herman/Grażyna Wolszczak, Piotr Machalica, Agnieszka Sienkiewicz i Marcin Korcz. Spektakl będzie 23 marca o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur. Bilety 60-125 zł.

DYSKUSYJNiE
Olgierd Łukaszewicz o roli artysty

Kameralny Chór Continuum działający pod auspicjami Lubelskiej Izby Lekarskiej dał szereg koncertów kolęd w kościołach w Nałęczowie i Lublinie, w Domu Kultury „Przyjaźń”, w Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz w kaplicy szpitala przy
ul. Jaczewskiego. Uczestniczył także w spotkaniu opłatkowym lekarzy emerytów, gdzie wspólnie śpiewano kolędy przy akompaniamencie pianina i ﬂetu.
Hanna Lekan
Fot. Stanisław Olszewski

– Porozmawiajmy o nieartystycznej aktywności artystów. O tym, co robią dla
społeczeństwa po zejściu ze sceny, po napisaniu tekstu, po komendzie: kamera
stop! Czy artysta ma specjalne, dodatkowe obowiązki wobec swoich widzów, czy
raczej jego drugie życie, zaangażowanie w działania nieartystyczne to tylko kwestia temperamentu, prywatnej potrzeby pomagania i reagowania na zło? W którym momencie życie, polityka, społecznikostwo stają się dla nich ważniejsze od
ról i książek – zapowiada Łukasz Drewianik spotkanie w Teatrze Starym. 12 marca o godz. 18 w ramach „Bitwy o kulturę” będzie można posłuchać Olgierda Łukaszewicza i Aliny Czyżewskiej. Wstęp wolny.
(oprac. JKG)
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Kapusta po… radomsku
Zima pomału się kończy, święta za nami, ale karnawał w pełni, więc
chciałbym zaproponować coś, co byłoby jeszcze „zimowe”, ale przyrządzone troszkę inaczej. Zima to w naszej kuchni kiszonki, czyli bezcenny magazyn witamin i składników mineralnych. Proponuję sięgnąć
tym razem po tę najpospolitszą, czyli… kiszoną kapustę. Powiecie hola, hola, bigosu to myśmy się najedli przez święta. Dlatego zaproponuję kapustę po… radomsku. Nawet moi przyjaciele, którzy wiele lat temu przeprowadzili się z Radzynia do Radomia, tak ją nazywają. I kiedyś chcieli mnie zaskoczyć jej smakiem. Tym razem będzie to przepis mojej mamy.
Te, jak wiecie, są zawsze sprawdzone i najlepsze. Ale zanim przepis, to kilka ciekawostek o kapuście. Od kiedy się ją kisi – nie wiadomo. Z istniejących zapisków wiadomo
natomiast, że znana już była w XVII wieku… żeglarzom. Cenili ją bardzo, bo chroniła załogę i pasażerów statków w dalekomorskich wyprawach, przede wszystkim przed
szkorbutem. Ponadto kapusta kiszona zapobiegała odmrożeniem i naturalnie wzmacniała odporność. Zaś sok z kiszonej kapusty, jako okład pomagał na owrzodzenia oraz
bóle reumatyczne. Pamiętać należy, że kapusta kiszona jest niskokaloryczna, w 100 g
produktu znajduje się tylko 12 kcal. Dodatkowo jest źródłem witaminy C, magnezu,
potasu, żelaza i wapnia. Zawiera również witaminy z grupy B, witaminy A, E, K oraz
rutynę. Ponadto posiada pozytywne walory zdrowotne, wynikające z obecności bakterii kwasu mlekowego powstających w procesie fermentacji – czyli kiszenia. To w istocie po trosze piekielne warzywo, bo w czasie gotowania czuć obecność siarki. A ta poprawia przecież wygląd włosów, paznokci oraz skóry. Kapusta kiszona zawiera również minimalne ilości niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania arsenu. No, ale
dość gadulstwa. Oto przepis na ciepłe jedzonko na przyjęcie w karnawale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Składniki:
2 kg kiszonej dobrze kwaśniej
kapusty
30 dag grochu łuskanego
30 dag grochu niełuskanego
½ kg kiełbasy (np. toruńskiej
lub podwawelskiej)
40 dag dobrze przerośniętego
boczku wędzonego
2 łyżki otartego majeranku
2 duże cebule
½ łyżeczki czarnego świeżo
mielonego pieprzu
1 szklanka bulionu (może być
warzywny)
½ szklanki oleju
1 łyżka przyprawy maggi lub
sosu sojowego ciemnego

Wykonanie:
Kapustę włożyć do dużego
garnka i podlewając bulionem gotować około 1 godziny. Groch (w
całości) namoczyć poprzedniego
dnia w zimnej wodzie. Teraz ugotować na „prawie miękko”. Groch łuskany ugotować do miękkości. Skórę z boczku odkroić i dodać do kapusty. Pozostały boczek pokroić w kostkę, kiełbasę w półplasterki
i obsmażyć na patelni na oleju, a następnie dodać pokrojoną w piórka cebulę (smażyć
ją na złoty kolor). Wszystkie składniki dodać do kapusty wraz z majerankiem i przyprawami. Mieszając gotować jeszcze przez 1 godzinę. Wyłączyć i odstawić na balkon
do następnego dnia. Serwować każdorazowo odsmażaną na oleju na patelni (do lekkiego zbrązowienia) z ciemnym pieczywem i kieliszkiem czerwonego wina.
Smacznego!
Darek Hankiewicz
PS z tym „Radomiem” to nie przegięcie. W zajazdach wokół Radomia taką kapustę
serwuje się w karcie w sezonie zimowym.

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
22 stycznia

30 stycznia

Wcale się nie zdziwię, jeżeli w najbliższym czasie odgórną i przemyślną… i przemyślaną decyzją naszych
nieomylnych władz „JĘZYKIEM NIENAWIŚCI” obowiązkowo, w ramach
świadczeń medycznych, będą musieli zająć się laryngolodzy a „MOWĄ
NIENAWIŚCI” logopedzi. W końcu każda epidemia wymaga szybkiej
i zdecydowanej reakcji władzy, publicznego wskazania odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia i rozliczenia ich z efektów terapeutycznych.
O przyczynach i roznosicielach tej epidemii jakoś się nie mówi. Już współczuję specjalistom obu wspomnianych
dziedzin naszej medycyny.

Wczoraj wyłożyli w szpitalu trutkę
na szczury, dzisiaj się na tym wywalił
jeden starszy asystent, podobno bardzo porządny człowiek. Sąsiad leżący
obok mnie cynicznie cicho stwierdził, że jednak w nowej rzeczywistości mamy coraz większe sukcesy w walce ze szkodnikami. Nie
przyznałem mu racji, ale pewną
dozę wątpliwości na moment we
mnie zasiał. W końcu sianie dzisiaj to już coraz bardziej rozpowszechniająca się umiejętność
i coraz groźniejsze staje się to,
co się zasiewa, sieje i rozsiewa
wśród ludzi. A grunt, niestety, jakby coraz bardziej żyzny i podatny.
Plony też coraz obﬁtsze.

23 stycznia
Ludzie, co się dzieje z tym krajem?! Co się dzieje?! Z nerwów nawet chorować spokojnie nie można!
Nie wiem, co będzie dalej, ale mam
cichą nadzieję, że sztandarową pieśnią tzw. prawdziwych Polaków nie
stanie się jednak nowa przyśpiewka
„Hejt, hejt, hejt sokoły!”. Mam nadzieję. Pewności nie.

24 stycznia
Współlokator spod okna zwierzył
mi się, że spotkał na korytarzu pacjenta, z którym łóżko w łóżko dwa
lata temu leżał na internie – „Dziwne,
tu niby się ucieszył ze spotkania, niby rozmawiał, ale natarczywie przypatrywał się mojemu breloczkowi!”.
Powiedziałem – „Może mu się podobał?”. A sąsiad na to – „Możliwe. Albo może rozpoznał”. No, na szpitalnych szafkach ciasno, można się pomylić, co czyje.

25 stycznia
Jeden z sąsiadów jest już w czwartej dobie po operacji a jeszcze nie
oddał gazów. Lekarze się niepokoją, my nie. Wiem, że to może wyglądać egoistycznie, ale w rzeczywistości to objaw pozytywnego nastawienia do człowieka. Przecież na dworze zimno, strach okno otworzyć, poza tym smog. A to by mogło przecież
jeszcze bardziej pogorszyć stan zdrowia sąsiada.

3 lutego
27 stycznia
Nie mogę zapomnieć tego odgórnego zarządzenia dotyczącego odstrzału dzików na terenie całego kraju, łącznie z premiowaną eliminacją ciężarnych
loch. W głowie mi się takie barbarzyństwo nie mieści. Mam nadzieję, że ogólnospołeczny sprzeciw uratuje te zwierzęta
a inne lochy (średniowieczne zwłaszcza)
mogą się przydać jako miejsce sądowego nakazu pobytu pomysłodawców i wykonawców tej kretyńskiej decyzji. Dziki
to jedno, a drugie, że kraj coraz bardziej
dziczeje i jeszcze wiele być może równie wystrzałowych pomysłów przed nami. Oby nie.

MUZYCZNiE

Sałatka po lekarsku

Podobno w ramach nadal trwającej dobrej
zmiany w szpitalach ma wzrosnąć stawka na
wyżywienie chorych. No, zawsze to o jeden,
góra dwa plasterki kiełbasy zwyczajnej więcej. I to cieszy.

5 lutego
Jak na zamówienie ciotka przyniosła
wczoraj garnek prawdziwego, domowego
bigosu. Nastało prawdziwe salowe święto, bo podzieliłem się z wszystkimi sąsiadami zakładając, że każdy wie, co mu wolno,
a co nie. Okazało się, że nie wszyscy wiedzieli i personel miał potem trochę pozaplanowych zajęć. Ale piękne wspomnienia zostały. Ślady po nich tu i ówdzie też.

Waglewscy młodzi i starzy

W marcu na koncerty do Lublina przyjeżdża zarówno VooVoo
ze swoją nową płytą, jak i Fisz Emade Tworzywo – też będą promować nowy krążek.„Za niebawem” to nowa płyta zespołu Wojciecha Waglewskiego. Jak zapowiada lider VooVoo, które łączy
muzykę rockową z szerokimi wpływami, m.in. muzyki folk czy
bluesa – nie zabraknie niespodzianek. Produkcją albumu wraz
z Wojciechem Waglewskim zajmował się Emade – Piotr Waglewski, który miksował płytę. 6 marca o godz. 19 w Teatrze Starym
koncert promujący „Za niebawem”. Bilety 15-80 zł.
14 marca o godz.19 w Centrum Spotkania Kultur wystąpi
Fisz, Emade Tworzywo promując nowy album „Radar”. Młodzi
Waglewscy inspirują się na niej muzyką disco, ale też rockiem
– zarówno klasyczną Americaną, jak i krautrockiem. Płyta jest
melancholijna, ale i ironiczna. Autorem tekstów jest jak zwykle Bartek „Fisz” Waglewski. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada
niezmiennie Piotr „Emade” Waglewski.

8 lutego
Próbuję się zmuszać do oglądania
telewizji zainstalowanej w szpitalu,
ale nie mogę. Może przez te wszystkie
brane leki wzrok i słuch już nie ten, bo
co innego widzę, co innego słyszę a co
innego faktycznie jest. Jeszcze mi tylko rozdwojenia jaźni brakowało.

12 lutego
Załamana żona odwiedzając sąsiada powiedziała, że ceny prądu tak idą
w górę, że aż człowieka prąd przechodzi. Myślę, że wszelkie pojęcie też.
Ale cóż, pod prąd póki co jeszcze nie
pójdziemy, z prądem czasami wstyd,
więc na razie trzeba się z tym pogodzić. Zwłaszcza że to nie jest prąd stały, tylko zmienny, a na zmiany (prądu
też) nie mamy żadnego wpływu. A napięcie rośnie i być może w następnej
kolejności czeka nas uziemienie. Dla
bezpieczeństwa oczywiście. Naszego
podobno też.

15 lutego
Jednak podobno idzie ku dobremu.
Przynajmniej u mnie, bo według ostatnich badań te zrosty powoli puszczają. Rzeczywiście czuję jakby mniejsze skrępowanie. Oczywiście mówię
o swoich jelitach nie elitach. Tam żadnego skrępowania nie czuć, co zresztą widać i słychać. Trudno, ważne, że
u mnie lepiej.
Irosław Szymański

MUZYCZNiE

Instrumenty
dawne

Paweł Miczka – skrzypce
barokowe, Debora Kramarek
– skrzypce barokowe, Aleksandra Rybak-Żymła – wiolonczela barokowa i Dominik Mielko – dyrygent. Tak
wygląda skład Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej. Artyści 23 marca
o godz. 18 zapraszają do Filharmonii Lubelskiej na koncert. W programie Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, czyli barokowi mistrzowie stylu koncertowego. Bilety 15-20 zł.

FILHARMONICZNIE
To 10 śpiewaków

ZAPRASZA NA

10 śpiewaków, Polaków i Ukraińców, zaśpiewa przeboje operetkowe i musicalowe, a także wykona muzykę estradową, łącząc repertuar światowy z utworami kompozytorów polskich i ukraińskich. Koncert w Filharmonii Lubelskiej będzie 31 marca o godz.18. Projekt
jest efektem znakomitej, trwającej od wielu lat współpracy z dyrektorem generalnym Teatru Operetki Kijowskiej, Bohdanem Strutynśkym. W programie: między innymi J. Strauss,
G. Verdi, czy D. Modunio.

X OGÓLNOPOLSKIE
REGATY ŻEGLARSKIE
LEKARZY W KLASIE PUCK
TERMIN I MIEJSCE REGAT:
24-26 maja 2019r. (sobota, niedziela) –
Zatoka Pucka
ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do dnia 25 kwietnia 2019 r. Okręgowa
Izba Lekarska w Gdańsku (wyłącznie
mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )
druk zgłoszenia do regat do pobrania ze
strony www.oilgdansk.pl zakładka „Po
pracy – Wydarzenia Kulturalne i Sportowe”
należy wypełnić, zeskanować i wraz
z zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty
wpisowego na konto HOM przesłać na
adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl
Ilość miejsc jest ograniczona ( 28 załóg ),
decyduje kolejność zgłoszeń.

Po prostu: Geppert
MUZYCZNiE

10 marca w Filharmonii Lubelskiej koncert Edyty Geppert. To – jak podkreślają organizatory – marka estradowa znana od lat. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są okazją
do usłyszenia polskiej piosenki literackiej. Będą piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi. Początek koncertu o godz. 17, bilety 70-100 zł.

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w LIL
kultura.oil.lublin.pl/kalendarium-imprez-2019/

8 marca
„Muzyczne piątki u lekarzy”
– koncert zespołu
„Red Tramps”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.
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. 9.30-12.30.
Wystawa fotografii dr. Jerzego Bednarskiego.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin,
ul. Chmielna 4, godz. 12.30.
8 czerwca
Wystawa malarstwa dr Anny Serafinowicz-Kuszneruk
i dr Izabeli Edeńskiej.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin,
ul. Chmielna 4, godz. 12.00.
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OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W GDAŃSKU

LITERACKO
Z bandżolą przez życie

„Klawo, jadziem!” to zbiór nieocenzurowanych i często nieznanych,
tekstów – ale od razu rozpoznawalnych dla każdego, kto choć raz czytał książki Stanisława Grzesiuka. Pozycja konieczna jako doskonałe
dopełnienie literackiej twórczości barda z Czerniakowa, mam na myśli autobiograficzną trylogię: „Boso, ale w ostrogach”, „Pięć lat kacetu”
i na „Marginesie życia”.
Rok temu minęło 100 lat od urodzin Grzesiuka. Rocznica stała się
doskonałą okazją, aby przypomnieć jego twórczość, która tak bardzo związana była – a nawet wywodziła się z jego życiorysu. Jarosław Wiśniewski nakręcił film dokumentalny „Grzesiuk. Ferajna wciąż
gra” a piosenki piewcy warszawskiej ulicy przypomniał m.in. Muniek
Staszczyk – Szwagierkolaska a także Jan Młynarski ze swoim zespołem Combo Taneczne.
Dzisiaj możemy poznać pozostałe teksty „cwaniaka-warszawiaka”,
który co prawda urodził się na Lubelszczyźnie – w Małkowie koło Chełma – ale kochał tylko Warszawę i tylko z nią się identyfikował. Wychował
się na Czerniakowie, w czasie okupacji został aresztowany i wysłany na
przymusowe roboty do Niemiec, trafił na 5 lat do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. Przetrwał
dzięki muzyce. Grał i śpiewał najpierw na cudem zdobytej mandolinie, którą później wymienił na bandżolę. Nie rozstał się z nią do końca
życia (na pudle wypisał swój obozowy numer a także rysunek Myszki Miki, której był wielbicielem).
W„Klawo, jadziem!” nie tylko przeczytamy opowiadania, które pisał,
ale też felietony publikowane przez
tygodnik „Stolica” i poznamy teksty
śpiewanych przez Grzesiuka piosenek (bezimiennych, bo nikt nie zna
autorów ich słów). Książka to także album. Dużo w niej zdjęć bohatera tej
pozycji a także jego rękopisów; dokumentów i plakatów z inscenizacji teatralnych powstałych na podstawie twórczości Grzesiuka. Sporo
miejsca zajmują zdjęcia bandżoli.
„Napisz pan wyraźnie, żeby wszyscy moi krytycy zrozumieli: nie
jestem piosenkarzem, nie jestem artystą, nie jestem muzykiem. Śpiewam, jak się kiedyś na Czerniakowie śpiewało” – upominał w jednym
z wywiadów.
Jak pokazał czas – była to zdecydowanie zbytnia skromność.
Anna Augustowska
„Klawo, jadziem!” –
Stanisław Grzesiuk, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019 r.
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Absolwenci
Wydziału
Lekarskiego AM
w Lublinie
(1963-1969)
Zapraszamy na zjazd z okazji
50-lecia absolutorium z uroczystym wręczeniem odnowionych dyplomów. Lublin, 21 września 2019.
Początek: godz. 15.00; Collegium
Novum, Al. Racławickie 1. Bankiet
w hotelu „Victoria”. Koszt 300 zł,
osoby tow. 150 zł. Termin wpłat do
1.06.2019. Cena nie obejmuje noclegu.
Zgłoszenia na adres: zjazd50-lecie@
bortpttklublin.pl lub listownie: OM
PTTK–BORT, Krak. Przedm. 78, 20076 Lublin. Informacji udziela E. Jezierska (tel.: 608 286 446) lub W. Wieczorkiewicz (tel.: 604 415 077).

Zjazd 35-lecia!
Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie: lekarze – rocznik
1978-1984 oraz lekarze dentyści – rocznik 1979-1984 czas na spotkanie po latach..
Spotykamy się w dniach od 4 do 6 października 2019 r. w Dźwirzynie (koło Kołobrzegu) – hotel „Senator”.
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie do 1 kwietnia 2019 roku przedpłaty w wysokości 250 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym i 300 PLN
w pokoju jednoosobowym. Numer konta
bankowego ALIOR BANK SA: 38 2490
0005 0000 4520 5313 2346, tytuł przelewu „PAM 1984”
O szczegółach scenariusza poinformujemy później.
Organizatorzy: Iza Doniec – izabella@fabrykausmiechu.com & Mariusz
Zarzycki – marioz58@wp.pl & Mariusz
Pietrzak – mario241@op.pl

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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Odeszli

Urszula
Wnuk-Katyńska
(1934-2018)

22 czerwca 2018
na cmentarzu komunalnym na Majdanku
w Lublinie pożegnaliśmy zmarłą po długiej chorobie Urszulę Wnuk-Katyńską.
Zmarłą żegnała rodzina, sąsiedzi,
znajomi i duża grupa pracowników
służby zdrowia, a wśród nich koledzy ze studiów oraz z pracy w Klinice Chirurgii Dziecięcej i innych
klinik Szpitala Dziecięcego w Lublinie a także Panie pielęgniarki.
Dla tych wszystkich zgromadzonych Doktor Urszula była postacią wyjątkowa. Ta wyjątkowość
zrodziła się z Jej mrówczej pracy,
skromności, wielkiej wiedzy i pełnym miłości oddaniu chorym dzieciom. Szczególnie tych dotkniętych chorobą nowotworową, której leczenie u dzieci w latach 60.
ub. wieku było w „powijakach”.
Tej pracy poświęciła się Doktor Urszula. To ona wprowadziła w klinice chemioterapię jako trzecią drogę
leczenia, po zabiegach chirurgicznych i radioterapii. Niewielu dziś
o tym pamięta.
Z chirurgią dziecięcą związała
się niemal bezpośrednio po skończeniu studiów lekarskich w AM
w Lublinie w 1958 roku. Była jej
wierna przez kilkadziesiąt lat, aż
do przejścia na emeryturę. Ale nie
wiek, a ciężka choroba wyłączyła Ją z pracy, która oprócz rodziny
byłą pasją Jej życia. A życie Jej nie
rozpieszczało. Wcześnie straciła ojca Bolesława, posła V kadencji Sejmu II Rzeczypospolitej, który został rozstrzelany w 1940 roku przez
Niemców na Rurach Jezuickich
w Lublinie. Dotknęła Ją boleśnie
przedwczesna śmierć męża oraz
tragiczna – w katastroﬁe lotniczej
nad Kabatami – śmierć męża jednej
z dwóch ukochanych córek.
Zasłużyła na wdzięczność i pamięć, o jakiej niewielu może marzyć. Piszę te słowa w imieniu tych,
którzy z Nią współpracowali, i od
siebie, który miał zaszczyt i honor
zaliczyć się do Jej kolegów. Cześć
Jej pamięci!
Zdzisław Boruch
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Praca
Lekarze

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia.
Tel. 509 613 319.
• 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.
• Nawiążę współpracę z ortodontą w prywatnym gabinecie w Puławach. Nowoczesny gabinet, bardzo korzystne warunki współpracy.
Tel.: 606 268 429, awo.dent.pulawy@gmail.
com
• NZOZ EL-DENT w Zamościu zatrudni stomatologa, mile widziana znajomość protetyki i endodoncji. Tel. 84 639 48 08 lub 606 288 289.
• Centrum Stomatologii nawiąże współpracę
z lekarzem dentystą (może być po stażu). Oferujemy pracę na nowym sprzęcie, elastyczny
grafik, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pacjenci prywatni i na kontrakt ogólnostomatologiczny NFZ. Miejsce pracy Ryki (30 min
samochodem od Lublina). Wymagania: chęci dalszego rozwoju, zaangażowania i precyzji. Tel. 535 027 080.
• Zatrudnię lekarza dentystę (może być po stażu). Oferuję prace na nowym sprzęcie, elastyczny grafik, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Pacjenci prywatni i na kontrakt ogólnostomatologiczny NFZ. Miejsce pracy Żelechów koło Garwolina. Wymagania: chęci dalszego rozwoju, zaangażowania i precyzji. Tel.
535 027 080.
• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą po
stażu lub z doświadczeniem. Miejsce pracy
Kłoczew. Cały kontrakt ogólnostomatologiczny, pacjenci komercyjni, tel. 698 608 724.
• Zatrudnię lekarza dentystę po stażu lub z doświadczeniem. Miejsce pracy Puławy, pacjenci komercyjni oraz kontrakt na NFZ. Tel. 535
027 080.
• Nowoczesny gabinet stomatologiczny Smile
Institute w Zwoleniu zatrudni lekarza stomatologa. Elastyczne podejście do warunków pracy, pomoc doświadczonych lekarzy. Tel. 727
591 858.
• Zatrudnię lekarza dentystę komercyjnie i na
umowę z NFZ w Tarnogrodzie. Warunki do
uzgodnienia. Tel. 602 407 449.

MEDICUS 3/2019

Drobne
• 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 tanio przenośny aparat EKG firmy
ASPEL oraz negatoskop jednoklatkowy typ
NGP 11. 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.
• Sprzedam używane kleszcze Berteny i Meissnera, tel. 609 575 546.
• Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego, unit Żywiec, autoklaw Melag, rtg
Irix. Tel. 693 353 133.
• Sprzedam aktualnie działającą praktykę stomatologiczną jednostanowiskową, centrum
Lublina, wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie gabinetu, lokal wynajmowany. Tel. 517
790 550.
• 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.
• Sprzedam Aparat USG Alpha 7, głowice ultrasonograficzne UST-52105, UST- 5412,
UST-9130, Videoprinter. Okres gwarancji do
14.02.2021 r. Pierwszy właściciel, rok nabycia
15.02.2018, stan idealny, serwisowany. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 536 725.
• Sprzedam wyposażony gabinet ginekologiczny (40 mkw., centrum Lublina, ul. Hempla) wraz
z wyposażeniem lub ewentualnie sprzedam
jego kompletne wyposażenie osobno. W jego skład wchodzi: leżanka, fotel, stołki, szafki
oraz kolposkop. Tel. 601 273 000.

PIELGRZYMKI

Zapraszamy na pielgrzymki
Duszpasterstwa Służby Zdrowia

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.

Składki członkowskie w 2019 r.

Szczegółowy program na

www.dsz.oil.lublin.pl
wi

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

reklama
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Dentyści

• Zatrudnimy lekarza stomatologa z ważnym
numerem prawa wykonywania zawodu w okolicach Puław. Praca na NFZ w niepełnym wymiarze godzin oraz pacjenci prywatni. Atrakcyjne wynagrodzenie, warunki pracy i prosty
dojazd z Lublina. Tel. 533 009 298.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w NZOZ w Kraśniku praca komercyjna i w ramach NFZ, duża baza pacjentów, mile widziana umiejętność
pracy pod mikroskopem, możliwość rozwoju
w zgranym zespole. Tel. 724 869 686.
• 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.
• NZOZ Centrum Stomatologiczne, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 58a zatrudni lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ.
Tel. 83/ 342 68 78, e-mail: mrych11@wp.pl

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501
063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088 lub 501
063 325.
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego w Lublinie zaprasza do współpracy specjalistów anestezjologii oraz lekarzy
specjalizujących się w tej dziedzinie. Elastyczne warunki zatrudnienia. Trzech dyżurnych
(OIT, położnictwo, anestezjologia). Znieczulenia w chirurgii, ortopedii, laryngologii, urologii, ginekologii, położnictwie i inne. e-mail:
katarzyna.bill@janbozy.pl, nr tel.: 81 740 89 87,
www.janbozy.pl
• 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.
• 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.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach poszukuje: lekarza
specjalisty w/z chirurgii ogólnej (posiadającego kwalifikacje i umiejętności wykonywania
badań USG) do pracy w oddziale; lekarza okulisty do pracy w poradni i lekarza poz do pracy
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy
Dużej (praca codziennie, po 4-5 godz., z możliwością zbierania pozywanej listy pacjentów).
Forma współpracy, warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel. (81) 516 29 24.
• NZOZ PMR „Vita” Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul.
1000-lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza rodzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VITA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy rodzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszkanie służbowe. Tel. 82 572 23 00 lub kom. 513
030 011, e-mail nzozvita@europoczta.pl
• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy internistę i pulmonologa z możliwością kierowania oddziałami oraz lekarza POZ, chirurga
i anestezjologa. Dobre warunki zatrudnienia.
Tel. 84 696 32 96.
• NZOZ w Chełmie zatrudni lekarza rodzinnego,
internistę, pediatrę. Dowolna forma zatrudnienia. Tel. 500 239 199.
• Zatrudnię lekarzy do pracy w POZ w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ
w Lublinie. Tel. dział kadr 261 183 298, e-mail:
1szpitalwojskowy@1wszk.pl
• SP ZOZ MSWiA w Lublinie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy. Forma
i warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 81
728 42 62.

• POZ w Lublinie zatrudni lekarza rodzinnego.
Tel. 516 074 144 lub e-mail: elalacek@onet.pl
• NZOZ Zdrowie S.C. w Janowie Lubelskim zatrudni lekarza pediatrę (może być w trakcie specjalizacji), lekarza rodzinnego do pracy w dziecięcym POZ. Warunki pracy i płacy
do uzgodnienia, tel. 604 146 633 lub 502 283
852.
• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zatrudni lekarza do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece
Zdrowotnej oraz Izbie Przyjęć. Forma zatrudnienia i płacy do uzgodnienia. Tel. 81 827 22
78 lub 533 326 122.

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.
MEDICUS 3/2019
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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: Uwa
ga!
tel./fax 83 344-28-87
Zmiana
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
(siedziba Lubelskiej
L
Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
me
www.medi
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
gramowa:
Monika Bojarska-Łoś, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko, Dariusz Hankiewicz
przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
(przewodniczący),
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k St
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Współpracownicy:
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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

