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W numerze:

Jak mawiał Pawlak w „Samych swoich”: „słowo
droższe pieniądza”. A więc słowa danego na zjeździe
dotrzymać należy. Do Państwa dyspozycji traﬁają nowe kanały komunikacji naszej Izby:
1. Newsletter, przesyłany już do osób, które podały
swoje adresy e-mail, pozostałych proszę o zapisywanie się na jego otrzymywanie.
2. Forum dyskusyjne, do którego należy dołączyć samemu korzystając ze strony internetowej Izby Lekarskiej.
3. Zamknięta grupa na Facebooku do szybkiej komunikacji.
Więcej szczegółów o każdej formie komunikacji
na stronie internetowej Izby.
Poprosiliśmy Kolegów, zarówno z Rady Okręgowej, jak i spoza niej o moderowanie tych kanałów porozumiewania się po to, aby
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z forami internetowymi, gdy kogoś poniesie uczucie lub fantazja, oraz po to, aby stworzyli „szybko bijące, nowe serce” naszej Izby.
Dołączy do tego w tym roku internetowe wydanie Medicusa.
Na pewno zauważyliście Państwo, że zmieniła się Rada Programowa
i został powołany nowy Redaktor Naczelny biuletynu. Gazeta w formie
elektronicznej nie będzie już powieleniem wersji papierowej, ukazującej się z dużym opóźnieniem bez możliwości szybkiego przekazywania informacji. Do końca roku powstaną internetowe strony gazety, uzupełniane na bieżąco o tematy „gorące”. Nie pogniewajcie się,
jeżeli otrzymacie tę samą informację różnymi kanałami. Przypomnień
nigdy za wiele, gdy grożą nam konsekwencje ﬁnansowe lub prawne.
Dotyczy to szczególnie prawa z „vacatio legis”, które zaczyna obowiązywać np. w dwa lata od uchwalenia. Kto by o tym pamiętał?
Praktycznie rzecz biorąc w tym momencie wypełniłem wszystkie
obietnice złożone na zjeździe wyborczym. Trochę za szybko. Na szczęście zostawiłem sobie furtkę, aby nie popaść w samozadowolenie.
Prosiłem Kolegów, aby to nie prezes siedział i myślał co zrobić, tylko żeby Koledzy myśleli a prezes robił. Jest odzew. Młodzi lekarze
wraz z lekarzami rodzinnymi zgłosili Radzie Okręgowej propozycję
współﬁnansowania przez Lubelską Izbę Lekarską szczepień ochronnych. Mam nadzieję, że Rada Okręgowa poprze ten projekt i będziemy mogli po 18 września przystąpić do jego realizacji. Jest to kontynuacja tego o co prosiłem na zjeździe, aby jak największa część składki powracała do lekarzy.
Jeżeli macie pomysł na funkcjonowanie naszej Lubelskiej Izby
Lekarskiej, chcielibyście podzielić się uwagami na temat bieżącego jej działania, piszcie, dzwońcie. Poniżej jest mój adres e-mail, numer telefonu.
Leszek Buk
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Fajsławice Teodorowi Opęchowskiemu
Gdyby nie prawdziwa przyjaźń, jaka łączyła słynnego medyka światowej klasy Teodora Opęchowskiego z właścicielem
podlubelskiego majątku Fajsławice Józefem Florkowskim, ten
znany i ceniony w swoich czasach profesor medycyny, który
miał opinię wybitnego klinicysty, błyskotliwego wykładowcy i doskonałego lekarza, zostałby prawdopodobnie pochowany w Berlinie.
Tymczasem kiedy zmarł w styczniu 1914 roku, jego zwłoki, nie bez
trudu, sprowadzono z Niemiec jadąc przez całą Polskę, do Fajsławic. – Była ostra zima, śnieg wysoki i mróz. Pociąg z trumną dojeżdżał tylko do Trawnik. Żeby trumna dotarła na cmentarz, trzeba było wykopać tunele w śniegu – opowiada Adam Polski, regionalista,
prawdziwy znawca lokalnej historii i prezes Towarzystwa Przyjaciół
Fajsławic. – W ten sposób została
spełniona ostatnia wola profesora,
który pokochał Fajsławice i tu pragnął spocząć po śmierci.
Teodor Opęchowski (1853-1914) wszechstronny lekarz, który zasłynął badaniami nad unerwieniem żołądka i w 1889 roku otrzymał za swe odkrycia prestiżową nagrodę im. Franza Hamburga.
Związany był z Uniwersytetem w Dorpacie i w Charkowie. Był
sławny w całym Imperium Rosyjskim, podziwiany przez słuchaczy i lubiany przez studentów. Wyróżniały go wykwintne maniery, tęgi umysł i subtelny humor a także życzliwość w stosunku do
innych ludzi, a przede wszystkim do pacjentów.
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Staraniem towarzystwa w lipcu 2019 roku odsłonięto poddany gruntownej renowacji – po ponad 100 latach – nagrobek prof. Opęchowskiego. Lubelska Izba Lekarska też miała
w tym swój udział. – Podjęliśmy decyzję o sﬁnansowaniu żeliwnych łańcuchów, które okalają nagrobek – wyjaśnia Leszek
Buk, prezes ORL.
– Dzięki temu wsparciu mogliśmy odrestaurować nie tylko
stojący na grobie profesora pomnik obelisk, wykonany z czarnego granitu ponad 100 lat temu w Charkowie w ﬁrmie Franczeski Katto, ale także zlecić wykonanie ręcznie kutych łańcuchów, które dopełniły dzieła – nie kryli wdzięczności członkowie Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, którzy od 13 lat prowadzą kwesty na rzecz renowacji kolejnych nagrobków, znajdujących się na fajsławickim starym cmentarzu.
Anna Augustowska
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Miłocin dla Niepodległej
i Lucjana Czajki
14 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie już kolejny raz zorganizowano imprezę sportowo-patriotyczną z cyklu „Gramy dla
Niepodległej”. Imprezie towarzyszył Memoriał dr. Lucjana Czajki.
W wydarzeniu uczestniczył Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
– Od 15 lat, czyli od śmierci doktora Lucjana Czajki, urządzamy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
naszego powiatu – wyjaśnia Krzysztof Górecki, prezes Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi”, który jest pomysłodawcą i organizatorem memoriału. – W turnieju zwykle bierze
udział osiem drużyn – dodaje.
– Lucjan Czajka był lekarzem z pobliskich Tomaszowic
i entuzjastą footballu. Kiedy prowadziłem drużynę piłkarską Legion Tomaszowice w czasie rozgrywek sportowych
zawsze zabezpieczał nam opiekę medyczną. Kiedy zmarł,
postanowiliśmy uczcić pamięć doktora organizując memoriał jego imienia – opowiada.

Tegoroczna impreza „Gramy dla Niepodległej” upamiętniała setną rocznicę powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Co prawda ze względu na upał, konkurencje sportowe zostały przesunięte, ale odbyły się zajęcia rekreacyjno-widowiskowe. Nasi uczniowie przedstawili sylwetki polskich olimpijczyków oraz przygotowali widowisko teatralne pt. „Olimpijczycy” – tłumaczy Joanna Kaznowska, dyrektorka SP w Miłocinie i wiceprezes Stowarzyszenia „U
Źródeł Ciemięgi”.
Podczas części oﬁcjalnej każda ze szkół dostała pamiątkowy puchar, stowarzyszenie przygotowało również indywidualne podziękowania dla osób zasłużonych, które wspierały wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi”. Odebrał je również Leszek Buk.
aa

Urodziny lubelskiej stomatologii
Obchody jubileuszu 45-lecia Oddziału Stomatologicznego
UM w Lublinie, które odbyły się 31 maja br., rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Gaudeamus.
Jedną z wyjątkowo interesujących części jubileuszowej gali była prezentacja ﬁlmu „Wczoraj i dziś – historia lubelskiej
stomatologii”.
Jubileusz był połączony z XII Międzynarodową Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Środowisko a stan zdrowia jamy
ustnej”.
aa

Informacje

Lekarzu zweryfikuj swoje dane
w Rejestrze Lekarzy LIL!

Forum dla lekarzy LIL: forum.oil.lublin.pl

Prosimy podać aktualny adres zamieszkania, adres do korespondencji (także e-mailowy) oraz nazwę i adres miejsca
pracy (więcej szczegółów na ostatniej stronie w tekście „Komisja Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie”, który publikowany jest w każdym wydaniu Medicusa).

Chętnych do otrzymywania newslettera prosimy
o uzupełnienie adresu e-mail w Rejestrze Lekarzy LIL

Kontakt w tej sprawie tel. 81 53 604 85/81 fax 69;
e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
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Z obrad ORL – czerwiec 2019 r.
Obradom sesji wyjazdowej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie w dniach 7-8 czerwca 2019 r. przewodniczył prezes LIL Leszek Buk. Informacje z działalności Delegatur LIL
przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Chełm – przedstawiciel delegatury uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej SP. Wojskowego Szpitala w Chełmie. Dyrektorem tej placówki została Kamila Ćwik
(ekonomistka).
Delegatura Zamość – 8.06.2019 r. odbył się w Zamościu
mecz piłkarski lekarze – prawnicy o puchar dr. Jerzego Mazura, długoletniego przewodniczącego delegatury. Przedstawiciel delegatury brał udział w konkursie na pielęgniarkę oddziałową oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu.
Delegatura Lublin – przedłużono abonament na System Informacji Prawnej LEX Ochrona Zdrowia. Zgodnie z decyzją Rady Okręgowej, Prezydium wybrało wykonawcę do przeprowadzenia kapitalnego remontu w pokojach gościnnych w budynku LIL – wartość kosztorysu wybranej oferty robót to 98 400 zł
brutto. Doﬁnansowano zakup biletów do kina i na koncert dla
lekarzy seniorów. Przedstawiciele Prezydium ORL brali udział
w różnych spotkaniach i konferencjach, w tym prezes LIL Leszek Buk m. in. we wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowego Centrum Stomatologicznego UM, w X Kongresie
Polonii Medycznej w Gdańsku i w posiedzeniu NRL.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL przekazali ich przewodniczący.
Komisja Rekreacji i Sportu – 18.05.2019 r. odbył się IX
Roztoczański Rajd Rowerowy ze startem i metą w Suścu.
W dniach 17 maja i 26 maja 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Izb Lekarskich w Golﬁe. Pierwszy z tych turniejów zorganizowano na profesjonalnym polu Klubu Sobienie GC. W dniu
2 czerwca 2019 r. zorganizowano kolejny Piknik Rodzinny
w Malibu w Krężnicy i, jak w poprzednich edycjach, frekwencja i humory dopisały, a w sprawną organizację zaangażowali
się wszyscy członkowie komisji.

Stanowisko Nr 2/2019/8
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
popierające
Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw
Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie w pełni
popiera Stanowisko Nr 9/19/VIII z dnia 31 maja 2019 r. wyrażające stanowczy sprzeciw wobec
zmiany treści art. 155 KK, dotyczącej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Proponowane zmiany obejmują swoją surowością także czynnych zawodowo lekarzy, co
stoi nie tylko w sprzeczności z ideą, która przyświecała tym zmianom, ale też stanowią potencjalne zagrożenie dla obecnego systemu ochrony zdrowia obciążonego poważnym deﬁcytem
kadrowym.
4

Komisja Wykonywania Zawodu – 22 maja 2019 r. odbyło
się posiedzenie komisji. Omawiano na nim m. in. tematy związane z przejmowaniem przez LIL dokumentacji medycznej po
zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach oraz jej udostępnianiem, dostępem lekarzy do e-recepty.
Komisja Stomatologiczna – dużym problemem w działalności, zwłaszcza jednoosobowych gabinetów stomatologicznych, są kontrole przeprowadzane przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Inspektorzy w czasie kontroli żądają od zatrudnionych lekarzy dentystów, aby w procesie dekontaminacji stosowali ogólne wytyczne, opracowane przez
towarzystwa naukowe, które nie są obowiązującymi przepisami prawnymi. Wytyczne te miały być materiałem do dyskusji
i opracowania obowiązujących norm prawnych, których nadal
brak. Wytyczne w obecnej, ogólnej, formie nakładają na lekarzy dentystów wymagania, które znacznie zwiększają koszty
pracy gabinetów stomatologicznych i rozbudowują wymagania
dokumentacyjne wręcz do absurdalnych granic. Niestety, często lekarze dentyści są zastraszani, że jeżeli nie będą ich realizować, to mogą być na nich nakładane różne kary, z zamknięciem gabinetu włącznie. Istotnym problemem, dyskutowanym
na forum Komisji Stomatologicznej NRL, jest kwestia naboru na studia stomatologiczne. Obecnie w Polsce jest 36 tys. lekarzy dentystów czynnych zawodowo, co w przybliżeniu odpowiada, że na 1 lekarza przypada tysiąc pacjentów. Tymczasem przyjmuje się, że na 1 lekarza dentystę powinno przypadać 2 do 2,5 tysiąca pacjentów, bo w przeciwnym przypadku
gabinet stomatologiczny nie będzie w stanie pokryć kosztów
ﬁnansowych, związanych z jego działalnością.
Komisja Socjalno-Bytowa – w okresie sprawozdawczym
wypłacono „becikowe” dla 13 dzieci z rodzin lekarskich.
Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – 4 czerwca 2019 r.
odbyło się w LIL spotkanie Komisji ds. Lecznictwa Otwartego ORL z dyrektorami szpitali lub ich przedstawicielami, lekarzami POZ i AOS. W spotkaniu wziął udział Leszek Buk,
prezes LIL. Tematem spotkania było funkcjonowanie SOR-ów

Stanowisko Nr 3/2019/8
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
w zakresie wprowadzenia uproszczonej procedury
zatrudnienia w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy
spoza UE
• Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie negatywnie ocenia propozycję
stworzenia możliwości uzupełnienia kadry medycznej przez lekarzy spoza UE w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których istnieje zagrożenie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu braku na rynku pracy lekarzy specjalistów w danej dziedzinie.
• Nałożenie na izby lekarskie obowiązku wydawania kolejnego rodzaju prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE, z równoczesnym określeniem warunków przyznania tego prawa bez wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie (np.: proponowany art.7 ust.
2a, pkt 5 i 7) uniemożliwia samorządowi lekarskiemu właściwą weryﬁkację osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu zarówno
pod kątem zawodowym – praktycznym, jak również etycznym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.
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oraz Izb Przyjęć od strony prawno-organizacyjnej. W ocenie sytuacji zwrócono uwagę na braki kadrowe lekarzy dyżurnych, brak transparentnych procedur dla lekarzy, jak i pacjentów, które utrudniają skrócenie czasu oczekiwania chorego na wykonanie odpowiednich badań czy konsultacji specjalistycznych. Innym ważnym tematem dyskusji była problematyka e-skierowań.
Komisja Kultury – 24-26 maja 2019 r. odbył się w Płocku
Mały Kongres Kultury Lekarskiej. Miał on charakter konsultacji z wszystkimi lekarzami, zajmującymi się organizacją wydarzeń kulturalnych. Z Lubelskiej Izby Lekarskiej brało w nim
udział 5 przedstawicieli, członków Komisji Kultury ORL. Jesteśmy chlubnym wyjątkiem, bo w 16 Izbach Okręgowych nie
ma Komisji Kultury lub jest ona połączona z rekreacją. 18 maja 2019 r. w Klubie Lekarza otwarto wystawę fotograﬁi Jerzego Bednarskiego pt. „W dobrym świetle”. W dniu 8 czerwca
2019 r., również w Klubie Lekarza, odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Pejzaże” Izabeli Edeńskiej i Anny Seraﬁnowicz-Kuszneruk.

Komisja Młodych Lekarzy

Poszaleli za kierownicą!
Z przytupem odbył się pierwszy – i zapewne nie ostatni –
Piknik Drogowy Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zorganizowała Komisja Młodych Lekarzy ORL. W sobotę, 22 czerwca, w godzinach 11-17 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy
WORD przy ul. Grygowej 32 w Lublinie chętni mogli poszaleć na torze do ćwiczenia i doskonalenia technik jazdy – oczywiście pod okiem instruktorów. Do dyspozycji były najnowsze
modele Toyoty i Lexusa. Zapewniono też catering, a dla dzieci zabawy i konkursy z nagrodami.
aa

Komisja Młodych Lekarzy – 22 czerwca 2019 r. odbył się
Motopiknik, w czasie którego można było obejrzeć nowe modele Toyoty oraz zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały: 1. O terminie posiedzeń ORL w II półroczu 2019 r.: 18 września, 9 października, 6 listopada, 4 grudnia; 2. Upoważniono Prezydium
ORL do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych
w zakresie związanym z dostawą do budynku LIL ciepła systemowego przez LPEC; 3. Dokonano zmiany uchwały w sprawie ryczałtów za posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej, w oparciu o przepisy
prawne zawarte w Monitorze Polskim 2019, poz.155.
Na zakończenie obrad ORL uchwalono dwa stanowiska
w sprawie zmian w Kodeksie karnym, które zagrażają bezpieczeństwu lekarzy w czasie wykonywania pracy zawodowej oraz
mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów oraz projektu ustawy
umożliwiającej zatrudnianie lekarzy spoza UE.
(jj)

facebook.com/KML.LBN

Komisja Rekreacji i Sportu LIL

Jak miło przemiło spędzać czas
Wyjątkowa frekwencja – ponad pół tysiąca osób – wspaniała pogoda, wiele atrakcji i dobry nastrój towarzyszyły zorganizowanemu przez Komisję Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby
Lekarskiej rodzinnemu piknikowi, który odbył się na początku
czerwca w Ośrodku Malibu w Krężnicy Jarej.
aa

sport.oil.lublin.pl

LIL – cykl spotkań

medicus.lublin.pl

Dyskutujmy mimo różnic
5 czerwca 2019 roku w cyklu spotkań
Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z dyrektorami szpitali z terenu województwa lubelskiego.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, dyrektorów szpitali, zastępców dyrektorów ds. lecznictwa, członków komisji i lekarzy POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
Główną tematyką spotkania było funkcjonowanie Izb Przyjęć w szpitalach posiadających i nieposiadających SOR-ów.
Wątpliwości lekarzy z przychodni zarówno POZ, jak i AOS budzi konieczność kierowania pacjentów „pilnych” poprzez SOR-y, gdzie pacjenci bez skierowania (czyli ci, którzy zgłosili się sami)
i ze skierowaniem z przychodni (już zbadani przez lekarza w przychodni AOS lub
POZ) muszą czekać w tej samej kolejce
na kwaliﬁkację.
Dyskutowano o możliwości skierowania pacjenta z pominięciem SOR i rozwiązaniach, jakie są możliwe do zastosowania zgodnie z umowami z NFZ.
Dość duże emocje wzbudziło stworzenie aktualnych baz z listą wolnych
miejsc na oddziałach szpitalnych i możliwość wykorzystania e-skierowań w niedalekiej przyszłości. Na dzień dzisiejszy
można było wyczuć dużą obawę, szczególnie dyrektorów szpitali, przed wprowadzeniem e- skierowań bezpośrednio na
oddział przez lekarzy lecznictwa otwartego, bez wcześniejszej weryﬁkacji przez
lekarza SOR, poradni przyszpitalnej lub
izby przyjęć. Nad wzajemnym zaufanie
do stawianych diagnoz i skierowań trzeba
na pewno jeszcze dużo popracować.

Widać to było szczególnie w dyskusji dotyczącej przekierowywania pacjentów „po badania” do POZ. Ma to miejsce
szczególnie przed krótkimi, głównie jednodniowymi hospitalizacjami, ale także
przed np. tomograﬁą komputerową. Wysyłanie pacjentów po TSH i kreatyninę do
lekarza rodzinnego stało się normą, a przecież lekarz POZ nie może kierować na TK,
więc nie powinien też na badania do TK.
Dyskusja była dość burzliwa i nie zakończyła się niestety żadną konkluzją.
Na koniec spotkania była dyskusja na
temat funkcjonowania POZ przy szpitalach, jak w takich wypadkach realizowane są wizyty domowe i zabiegi w domu
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pacjenta. Z wypowiedzi dyrektorów wynikało, że nie jest to dla nich problem. Pacjenci zapisujący się do POZ w szpitalu
rzadko wymagają takich usług. Funkcjonowanie POZ przy szpitalach wzbudza
od dawna duże wątpliwości. Założeniem
tej części systemu ochrony zdrowia było
„jak najbliżej pacjenta” i opieka nad całą
rodziną, a nie tylko nad chorymi.
Generalna konkluzja po tym spotkaniu
to konieczność dyskusji na tematy, które
nas dzielą. Dyskusji między sobą a nie poprzez media (jak się coś złego dzieje), czy
za pośrednictwem pacjentów, komentując
diagnozę koleżanki czy kolegi.
Wioletta Szafrańska-Kocuń
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Psychiatria

Dietą w
Czy dieta ma wpływ na naszą psychikę? Okazuje się, że tak! W I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzone są badania dotyczące znaczenia czynników żywieniowych
w depresji. Klinika czeka na chętnych
do udziału w tym nowatorskim projekcie i zachęca lekarzy do informowania
pacjentów o możliwości uczestnictwa
w projekcie SANGUT (od Sanus gut –
zdrowe jelita).
– Już Hipokrates twierdził, że „wszystkie choroby zaczynają się w jelitach”.
Stale wzrasta liczba dowodów potwierdzających, jak ogromną rolę w naszym
zdrowiu, także psychicznym, odgrywają jelita, których kondycja i właściwe
funkcjonowanie zależą z kolei od tego,
co i w jakich ilościach jemy – wyjaśnia
Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii

i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.
Ponad kilkadziesiąt lat temu odkryto,
że jelita i centralny układ nerwowy oddziałują na siebie wzajemnie poprzez oś
mózgowo-jelitową. Badania w tym zakresie przeżywają swoisty renesans i dowodzą, że ważnym ogniwem w tej dwukierunkowej komunikacji jest mikrobiota jelitowa, czyli ogół drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy. Fascynujące odkrycia ostatnich lat wskazują, jak
wielki wpływ ma mikrobiota jelitowa nie
tylko na stan jelit, układu odpornościowego, czy produkcję witamin, lecz także na
nasze funkcjonowanie psychiczne, w tym
na poziom stresu czy nastrój.
– Czynnikami, które w znaczącym
stopniu mogą wpływać na nasze samopoczucie poprzez oddziaływanie na stan

przewodu pokarmowego, są niepożądane reakcje na składniki pokarmowe np.
gluten oraz zaburzenia składu i proporcji mikrobioty jelitowej, czyli tzw. dysbioza jelitowa – dodaje dietetyk Joanna Róg, doktorantka z I Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie. – W badaniach, które prowadzimy w naszej klinice, chcemy ocenić, jak eliminacja glutenu z diety oraz suplementacja bakteriami probiotycznymi, wpłynie na stan psychiczny i somatyczny osób cierpiących na depresję – wyjaśnia.
Czy poprawa funkcjonowania przewodu pokarmowego może zmniejszyć nasilenie objawów depresji?
– Zdecydowanie tak. W naszym projekcie skupiamy się na modulowaniu składu mikrobioty jelitowej poprzez podawanie preparatów zawierających wyselekcjonowane szczepy bakterii probiotycznych, wpływających na stan psychiczny,

Zapraszamy do udziału w nowatorskim projekcie klinicznym osoby w wieku 18-60 lat cierpiące na depresję.
Uczestnictwo w projekcie związane jest z:
• Kontynuacją dotychczasowego leczenia farmakologicznego (jeżeli jest
prowadzone)
• Wykonaniem zestawu badań (EEG, badania biochemiczne krwi)
• Ewentualnym zastosowaniem diety bezglutenowej i/lub preparatu probiotycznego celem poprawy stanu psychicznego.
Do udziału w projekcie można zgłaszać się online poprzez formularz na
stronie informacyjnej badania www.depresja-jelita-dieta.umlub.edu.pl

Dzień z pracy lekarza POZ

Czwartek
Idę dzisiaj do pracy pełna optymizmu.
Cieszę się, że za parę miesięcy nie będę musiała pracować 24 godziny na dobę, tak jak niedawno na jakimś ważnym
spotkaniu zapowiadał prezes NFZ Andrzej Jacyna. Buńczucznie twierdził, że
po wyborach zmusi lekarzy rodzinnych
do pracy w nocy i zrobi „porządek z tym
towarzystwem”. Póki co Andrzej Jacyna
nie jest już prezesem funduszu.
Gorzej, że pomysły zmuszenia lekarzy rodzinnych do całodobowej opieki
nad pacjentem, w głowach decydentów
w systemie ochrony zdrowia w Polsce
pojawiają się jednak cały czas.
Już 15 lat temu zmuszanie lekarzy do opieki całodobowej doprowadziło do powstania Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacji, która do
8

dzisiaj skutecznie walczy o polepszenie warunków pracy lekarzy POZ, należących i nienależących do organizacji. Swoją drogą ci wszyscy, którzy nie
należą do PZ, być może zgadzają się
na całodobową pracę i może powinno
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im się to umożliwić? Byłby to ciekawy
eksperyment.
Nie mam pomysłu, jak to podpowiedzieć następcom pana Jacyny.
Próbuję sobie wyobrazić lekarza pracującego 24 godziny na dobę, od poniedziałku

www.depresja-jelita-dieta.umlub.edu.pl

depresję
czyli psychobiotyków i eliminowanie z diety produktów zawierających gluten – tłumaczy
Hanna Karakuła-Juchnowicz. –
Istnieje wiele kontrowersji wokół stosowania diety bezglutenowej. Trzeba podkreślić, iż badania ostatnich lat wskazują,
że u osób predysponowanych,
spożywanie żywności zawierającej gluten, w wyniku zwiększenia przepuszczalności połączeń bariery jelitowej, może
zwiększać stan zapalny i wpływać na podtrzymanie lub pojawienie się objawów depresji. Z drugiej strony, doniesienia naukowe potwierdzają, że
mikrobiota jelitowa osób z depresją różni się od mikrobioty osób zdrowych. Psychobiotyki, oprócz zdolności do syntezy neuroprzekaźników, pomagają także przywrócić prawidłowy skład drobnoustrojów przewodu pokarmowego oraz „uszczelnić” jelita. Dlatego w naszym projekcie połączyliśmy te dwa bardzo ważne czynniki dla
przebiegu depresji.
Do projektu zapraszamy osoby cierpiące na depresję, ale także pacjentów, którzy
nie mają rozpoznanej choroby, jednak czują, że utraciły „radość życia”. W trakcie

12 tygodni odbędą się 4 spotkania z zespołem prowadzącym badania – specjalistami różnych dziedzin (m.in. lekarz psychiatra, neurolog, dietetyk). Zadaniem
pacjenta będzie, w zależności od tego,
do którego ramienia badania zostanie losowo przydzielony, codzienne przyjmowanie otrzymanych podczas spotkania
probiotyków oraz realizacja diety, której

założenia przedstawione zostaną na konsultacji.
– Pacjenci zostaną poddani kompleksowej ocenie stanu
zdrowia przed rozpoczęciem
oraz na zakończenie programu
(pobrana zostanie krew, próbka
kału, wykonamy pomiary antropometryczne (analizę składu
ciała, uwzględniającą zawartość
tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej) oraz badanie elektroencefalograﬁczne (EEG), oceniające aktywność mózgu). Z każdym z uczestników z grupy na
diecie eliminacyjnej szczegółowo omówimy jego jadłospis.
Pacjent otrzyma też preparaty
oraz wskazówki dotyczące czasu i sposobu ich przyjmowania
– mówi Róg. – Warto podkreślić, że stosowanie się do zaproponowanych zaleceń może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów depresji, lęku i poczucia
stresu, a także przynieść korzyści metaboliczne, tj. poprawę parametrów gospodarki lipidowej oraz węglowodanowej.
Dlatego uważamy, że udział w projekcie
SANGUT daje szansę pacjentom cierpiącym na depresję na osiągnięcie stanu remisji, a także poprawę ich jakości życia.
Anna Augustowska

do poniedziałku, a przecież są też praktyki jednoosobowe. Kto z nas to wytrzyma? Usłyszymy pewnie, że można kogoś zatrudnić. Od 8.00 do 18.00, już teraz trudno znaleźć osoby chętne do pracy w POZ, a co dopiero w nocy za niewielkie pieniądze, bo budżet NFZ nie jest
przecież z gumy. Nie podejmuję się dyskutować po co jest to potrzebne? I jaki to
miałoby sens? Lekarz siedzący całą noc
w przychodni i czekający na pacjentów,
do tego wizyty domowe w nocy i stwierdzanie zgonów?
Lata temu już takie obietnice były. Zorganizowane to zostało poprzez przekazywanie (wraz z pieniędzmi) tego zakresu
usług (tzn. od 18.00 do 8.00 i w dni wolne) przychodniom, które chciały dyżurować. Nikt jednak nie postarał się wytłumaczyć pacjentom, że całodobowo jest
dostępna opieka a nie konkretny lekarz.
Jeden z naszych pacjentów kilkakrotnie

pisał więc skargę (i dzwonił) do Kasy
Chorych (wtedy tak się nazywał NFZ),
informując, że lekarz nie chce mu podać swojego numeru telefonu, a on bardzo często źle się czuje około 3 w nocy
i wtedy chciałby uzyskać poradę. Panie
z Kasy Chorych pisały do nas pisma, że
mamy obowiązek wywiesić na drzwiach
przychodni numery do opieki nocnej. Ja
odpowiadałam, że taka informacja wisi,
a pacjent skarżył się dalej. Dopiero telefoniczna rozmowa z jakąś ważną personą z tej instytucji pozwoliła na wyjaśnienie konﬂiktu. Pacjent chciał prywatny numer domowy do lekarza, a pani z KCh nawet to nie przyszło do głowy. Niezadowolenie pacjenta było ogromne, czuł się
oszukany, bo przecież rządzący obiecywali co innego.
Teraz znów się obiecuje, pacjenci wierzą i czekają, lekarze się boją, że nie dadzą
rady tak pracować. Słyszę wokół głosy,

że czas na emeryturę.
Kto w takim razie będzie
nas leczył w przychodniach, gdzie co najmniej
50 proc. lekarzy jest (na
moje oko) w wieku emerytalnym?
Wchodzę do mojego gabinetu, dzisiaj
nawet spokój. Jeden pacjent tylko chciał
skierowanie na radioterapię i trzeba było
trochę czasu, żeby mu przedstawić przepisy ustawy, zarządzenia i rozporządzenia, że lekarz rodzinny jednak na radioterapię nie kieruje. Trochę się zmartwił,
bo kiedyś słyszał o DILO i myślał, że to
działa. WYTŁUMACZYŁAM, ŻE NIE
WSZYSTKO CO MÓWIĄ I PISZĄ TO
PRAWDA, powiedziałam, gdzie ma iść,
pani pielęgniarka wypisała telefony, po
niedzieli zobaczymy, co mu się udało. Czas kończyć, jutro też jest dzień.
I to piątek!!
Wioletta Szafrańska-Kocuń

MEDICUS 8-9/2019

9

Rada uradzi, komu
z prof. Mansurem Rahnama,
członkiem Rady Doskonałości Naukowej (RDN),
konsultantem krajowym ds. chirurgii stomatologicznej,
kierownikiem Katedry i Zakładu
Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• Senat Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w dniu 27 lutego 2019 r. zgłosił Pana kandydaturę na członka Rady
Doskonałości Naukowej (RDN).
– To był dopiero początek dalszego
postępowania. Członkiem Rady Doskonałości nie zostaje się z nominacji, ale
w wyniku głosowania. Prawo do głosowania mają naukowcy z tytułem profesora i doktora habilitowanego. Głosowanie
odbyło się w kwietniu 2019 r., a trwało
ponad dwa tygodnie. W skład RDN weszły tylko trzy osoby, które w danej dyscyplinie nauki uzyskały największą liczbę głosów. Jednym spośród ośmiu zespołów RDN jest zespół nauk medycznych
i nauk o zdrowiu.

• Znalazł się Pan w trójce wybrańców?
– Tak, obok prof. Zbigniewa Gacionga – kardiologa i prof. Adama Dzikiego
– chirurga proktologa, na których w tajnym głosowaniu padło najwięcej wskazań spośród 23 kandydatów. Wybór jest
dla mnie przede wszystkim zobowiązaniem do jak najlepszego wypełniania
powierzonych mi obowiązków, ale i zaszczytem, bo dokonali go wybitni polscy
naukowcy, reprezentujący różne gałęzie
nauk medycznych. Jestem też pierwszym
lekarzem dentystą w Radzie Doskonałości
Naukowej. Przez najbliższe 4 lata – bo tyle trwa kadencja – będę reprezentował całe środowisko uczonych, funkcjonujących

w obszarze nauk medycznych, a nie tylko lekarzy dentystów. Sukces ten jest
również sukcesem naszego Uniwersytetu Medycznego, któremu tak wiele zawdzięczam.
• Jakie będą obowiązki Rady Doskonałości Naukowej?
– Rada jest częścią centralnego organu administracji rządowej. Jej pierwsza kadencja rozpoczęła się 1 czerwca
br. Do obowiązków członków RDN należeć będzie m.in. rozstrzyganie kwestii
spornych w postępowaniach dotyczących
obron rozpraw doktorskich, postępowań
w sprawach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego i profesora; wyznaczanie podmiotów habilitujących; wydawanie rekomendacji dotyczących oceny
kompetencji kandydatów na członków
komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzanie tych funkcji członkom RDN.
Przed nami wiele problemów do rozwiązania, co jest potrzebne dla dalszego
rozwoju polskiej nauki. RDN zastąpiła
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Czy obligatoryjna e-recepta może skutecznie storpedować ochronę zdrowia w Polsce?

E-receptą w medycznych
System ochrony zdrowia w Polsce
w dużej mierze funkcjonuje dzięki ciężkiej pracy lekarzy, którzy osiągnęli lub
za chwilę osiągną wiek emerytalny.

A jak emeryci odejdą?
Szacuje się, że co czwarty lekarz
w Polsce osiągnął już wiek emerytalny
i jeśli tylko zechce, z dnia na dzień może
odejść z pracy. Aż strach pomyśleć, co
byłoby, gdyby taką decyzję wraz z początkiem przyszłego roku podjęła solidarnie choćby połowa wspomnianych
medyków. Według danych statystycznych – 11 tysięcy mężczyzn i 23,5 tysiąca kobiet wykonujących zawód lekarza (odpowiednio 19 i 29 proc. aktywnych zawodowo lekarzy) mogłoby złożyć wypowiedzenia z pracy, zamknąć
drzwi prywatnych gabinetów i ostatecznie udać się na zasłużone emerytury. Co
czyni sytuację bardziej skomplikowaną, bo do granicy wieku emerytalnego
w Polsce zbliża się kolejnych 7 tysięcy
mężczyzn i 8 tysięcy kobiet wykonujących zawód lekarza!
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Gdy zapytamy starszych kolegów, czy
jest coś, co z dnia na dzień mogłoby spowodować, że zrezygnowaliby z pracy
usłyszymy, że jest nim zapowiadane od
kilku lat pozbawienie lekarzy prawa do
wypisywania recept w tradycyjnej, papierowej formie i zmuszenie ich do obsługi wizyt lekarskich i ordynacji leków
w specjalistycznych programach komputerowych.
Obligatoryjna e-recepta w niektórych
krajach powoli zaczyna być teraźniejszością, jednak dla części lekarzy „starej daty” jej wprowadzenie stanowi duże utrudnienie w pracy, co w mądrze zarządzanych systemach ochrony zdrowia,
dbających o pacjenta i jego dostęp do wykwaliﬁkowanej medycznej kadry, jest zawsze uwzględniane.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez organy Komisji Europejskiej –
większość Polaków, bo aż około 56 proc.
z nas ma problemy z obsługą komputera
na poziomie podstawowym! Wśród lekarzy seniorów, którzy przez dziesiątki lat
swojej zawodowej pracy dokumentację
medyczną prowadzili wyłącznie w formie
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papierowej, nie wspominając o tradycyjnych receptach, zapowiedź wejścia
już za kilka miesięcy obligatoryjnej erecepty niebezpodstawnie budzić może
strach lub niepewność u ponad 8 na 10
ankietowanych lekarzy w wieku okołoemerytalnym.

tytuł przyznać

Informacje
i stała się jednym z instytucjonalnych
ogniw tak zwanej Konstytucji dla Nauki,
przekształcającej w dużej mierze system
szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Czy nowe rozwiązania się sprawdzą? Jest
na to szansa. Będzie to realne, gdy uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego stanie się naturalną pochodną realizacji najwyższych standardów, jakości badań. Dotychczas nie zawsze proces ten przebiegał bez zakłóceń. Teraz ma się to zmienić,
gdyż uprawniona do wyłaniania członków RDN jest blisko 40-tysięczna grupa
naukowców, co powinno znaleźć przełożenie w większej dbałości o najwyższe
standardy, jakości działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora, a tym samym pomóc w dalszym prawidłowym rozwoju kadry naukowej w Polsce.

Prof. Mansur Rahnama w bieżącym roku został powołany na kolejną kadencję na stanowisko konsultanta krajowego ds. chirurgii stomatologicznej.
Został też odznaczony Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej, a w 2018 r. Złotym Krzyżem
Zasługi i Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

Import docelowy
Informujemy, że procedura importu docelowego, dotyczącego sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia
lub zdrowia pacjenta, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (DzU 2019.499
t.j.) – dostępna jest wraz z formularzem,
,zapotrzebowania” – na stronie internetowej ministra zdrowia.
Równocześnie przypominamy
o obowiązku posiadania w dokumentacji podmiotu prowadzącego działalność leczniczą kopii, ,zapotrzebowań”
na produkty lecznicze, złożonych w ramach importu docelowego, z powodu
ewentualnej kontroli przez uprawnione w tym zakresie instytucje, a tym samym wynikające z nich konsekwencje
prawne za brak dowodów na złożenie
właściwych „zapotrzebowań”.
Radca prawny LIL
Alicja Lemieszek

medicus.lublin.pl

emerytów!
Duża część z pracujących w zawodzie
starszych lekarzy do tej pory z komputerów nie korzystała tak powszechnie lub
aktywność swoją ograniczała jedynie
do obsługi prostych edytorów tekstów.
E-reforma w oczach wielu tradycjonalistów zdaje się być czymś, co brutalnie
obdziera lekarzy z tego, co tak mocno od
wielu dekad kojarzyło się z wykonywaniem zawodu lekarza. Obligatoryjna erecepta, jeśli rzeczywiście z pierwszymi
dniami stycznia przyszłego roku stanie się
jedyną możliwą formą ordynacji leków,
może sprawić, że z dnia na dzień z pracy, czy to w państwowej służbie zdrowia,
czy w prywatnych gabinetach, odejdą tysiące lekarzy w wieku 60+.

Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta!
Po pierwsze – przez całe zawodowe życie wypisywali papierowe recepty, po drugie boją się, że po prostu „nie ogarną” nowego systemu. Tu doskonale możemy doszukać się analogii do znanego powiedzenia, że starych drzew się nie przesadza.

W opinii starszych lekarzy, w ochronie
zdrowia dzieje się coś niedobrego, coś, co
odbiera im do tej pory niezbywalne święte lekarskie prawo do ordynowania leków tuszem na papierze, przy użyciu lekarskiego pióra czy długopisu i lekarskiej
pieczątki – nieodłącznych lekarskich atrybutów. Zwykła recepta, jaką pamiętali ich
rodzice i dziadkowie, jaką my pamiętamy
i znamy jeszcze z dnia dzisiejszego, zdaje się wręcz umierać na naszych oczach.
Polska od lat pod względem liczby lekarzy przypadających na 10 000 pacjentów
zajmuje jedno z niechlubnych ostatnich
miejsc wśród krajów OECD. To, że system ochrony zdrowia w Polsce jeszcze
działa, dając pacjentom poczucie ciągle
dość przyzwoitej wydolności, to biorąc
pod uwagę jedne z najniższych w Europie nakłady na zdrowie „per capita” i bardzo duży niedobór lekarzy, stanowi istny
cud. To, że miliony pacjentów w Polsce
mają poczucie zdrowotnego bezpieczeństwa, zawdzięczamy w dużej mierze naszym doświadczonym starszym koleżankom i kolegom, którzy zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, do tej pory
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jeszcze nie zdecydowali się zrezygnować z pracy.
Ale już po 1 stycznia 2020 roku sytuacja ta może ulec diametralnej zmianie,
jeśli „obligatoryjna e-recepta”, wyruguje „papierową tradycjonalistkę”. A więc
miejmy świadomość i uwiadamiajmy
polityków, że nierozważne decyzje i złe
przepisy mogą brutalnie usunąć z systemu tysiące pracujących w nim lekarzy,
którzy osiągnęli lub niebawem osiągną
wiek emerytalny. To z kolei spowoduje, że pozostali w systemie medycy będą musieli znacznie ciężej pracować, co
przełoży się na ich morale oraz wskaźniki lekarskiej emigracji.
Dobrym rozwiązaniem byłoby pójście w ślady państw, które traktując interes pacjentów jako wyższą wartość,
dały lekarzom wybór i dowolność formy wystawiania recept. Miejmy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za państwo,
które posiadają rzeczywistą władzę kreowania politycznej rzeczywistości zadbają o interes Polaków.
Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl
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Przychodzi diabetolog
z Piotrem Dziemidokiem,
diabetologiem, kierownikiem Kliniki Diabetologii IMW w Lublinie,
rozmawia Monika Bojarska-Łoś,
diabetolog WSSz im. Wyszyńskiego w Lublinie
• Za nami XX Jubileuszowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbył się w Lublinie. Jak
z perspektywy szefa komitetu organizacyjnego zjazdu oceniasz dzisiaj to wydarzenie?
– Zjazd był ważny pod wieloma względami – dla nas, bo po raz pierwszy –
w dwudziestoletniej historii towarzystwa – odbył się w Lublinie. Zwieńczył
też pracę starego zarządu regionalnego,
który od 10 lat czekał na szansę organizacji zjazdu i po osiągnięciu czegoś, co
można nazwać „wydolnością zjazdową’
złożył aplikację i wygrał konkurs na jego organizację. Był też ważny dla miasta, bo 2 tysiące gości przez 3 dni oprócz
uczestnictwa w obradach zwiedzało Lublin. Był też ważny dla mnie osobiście
– urzeczywistnił moje marzenia o organizacji dużej imprezy w Lublinie oraz
stanowił pożegnanie i zakończenie rozdziału, jakim była moja 10-letnia praca
w zarządzie regionalnym PTD. Wielkim
przeżyciem dla wszystkich były wykłady prof. Ralpha DeFronzo. Uczyliśmy
się diabetologii z jego prac – bez przesady można więc powiedzieć, że ikona

diabetologii zaszczyciła nasz zjazd. Prof.
DeFronzo to połączenie genialnego (wcale nie przesadzam!) naukowca i skromnego ujmującego człowieka. Mieliśmy zaszczyt gościć go w klinice Instytutu Medycyny Wsi. Opiekowała się profesorem
asystentka naszej kliniki – Daria Gorczyca-Siudak i jej mąż. Chcę im za to bardzo
podziękować.
• Zjazd miał też dodatkowy akcent –
po raz pierwszy dzięki Twojej inicjatywie i akceptacji Zarządu Głównego PTD
odbył się w IMW kurs dotyczący zespołu
stopy cukrzycowej.
– PTD prowadzi od 5 lat szkołę pompową, a teraz – po raz pierwszy – odbyła się szkoła stopowa, która składała
się z jednodniowego cyklu wykładowowarsztatowego. Część wykładową poprowadzili koledzy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska – z wiodących
ośrodków w Polsce leczących ZSC oraz
z IMW, bo mam nadzieję, że ze względu
na liczbę pacjentów oraz fakt, że lubelski
ośrodek funkcjonuje 14 lat do tych wiodących się zaliczamy. Część praktyczną
przygotowali koledzy ode mnie z kliniki.

Chcę podkreślić, że zarówno zajęcia,
jak i wykłady były prowadzone „pro bono” (bez wynagrodzenia). Dziękuję z tego miejsca dr Annie Tochman-Gawdzie,
która bardzo pomogła w przygotowaniu
części praktycznej. Bez jej wkładu pracy
zajęcia by się nie udały.
• Wielu diabetologów jest zainteresowanych tym trudnym interdyscyplinarnym zagadnieniem. Czy istnieje szansa na stworzenie na wzór istniejącej
już szkoły pompowej PTD „szkoły stopowej”?
– Bardzo bym chciał, ale to nie jest
moja decyzja tylko zarządu PTD i sekcji stopy cukrzycowej. Formuła powinna ulec zmianie, z większym naciskiem
na umiejętności praktyczne, ale jeśli się
nie zrobi pierwszego kroku to i biegu się
nie ukończy. Kontynuując tę metaforę jesteśmy już na etapie truchtu, ale decyzje
będą zapadały wyżej. Mam nadzieję, że
prof. Grzegorz Dzida, który od tego roku
jest członkiem zarządu PTD będzie chciał
nam pomóc w realizacji tej idei.
• Nie tylko zjazd PTD obchodził w tym
roku jubileusz, Klinika Diabetologii
w IMW, którą kierujesz, ruszyła 15 lat temu. Jaka jest Twoja ocena tego czasu?
– Zaczęliśmy w 2004 roku od 4 łóżek
a ja byłem jedynym lekarzem, który był
w niej zatrudniony na etacie. Ponieważ
byłem też szefem, to mogę powiedzieć,

Prawo na co dzień

Kamera w gabinecie stomatologicznym
Wszyscy pamiętamy falę prowokacji
z udziałem ukrytych kamer i mikrofonów w gabinetach lekarskich, mających
na celu podważenie zaufania społeczeństwa do lekarzy. Mniejsza o to, czy za
zezwoleniem prokuratorskim, czy jako
radosna twórczość zawistnych pacjentów. Wielu lekarzy zaczęło się zastanawiać, czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę oraz
rejestrować fonię w punkcie rejestracyjnym lub recepcji.
Odpowiedź z pozoru nie jest wcale taka prosta. Nie istnieje bowiem uregulowanie, które wprost zakazywałoby
prowadzenia monitoringu w gabinecie,
w którym wykonywane są zabiegi czy
też rejestrowania głosu przy punkcie rejestracji w budynku podmiotu leczniczego, w tym w pomieszczeniach. To tylko potwierdza różnorodność stanowisk
12

istniejących w niniejszej kwestii. Czy zatem fakt braku zakazu wyrażonego w przepisach dla takiej praktyki, w teorii mógłby
uprawniać podmioty lecznicze do zainstalowania monitoringu czy też rejestracji fonii na recepcji po spełnieniu określonych
w przepisach wymogów, tj. przede wszystkim uzyskaniu zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Prześledzili to prawnicy z sopockiej kancelarii prawniczej LEX SECURE, która stale
współpracuje z Lubelską Izbą Lekarską
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
ma obowiązek poszanowania intymności
i godności osobistej pacjenta. Ponadto, na
mocy art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dalej u.p.p.),
pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności
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w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Odstępstwa od tej zasady muszą
mieć szczególne uzasadnienie i podstawę.
Podstawę do stosowania monitoringu skierowanego do pacjentów można upatrywać
w treści art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), który
stanowi, że przetwarzanie danych wrażliwych, a więc tych o stanie zdrowia, jest
dopuszczalne jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów proﬁlaktyki zdrowotnej
lub medycyny pracy, do oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub
zarządzania systemami i usługami opieki

do diabetologa
na poziomie 600 mln na świecie. Diabetologia lat 80. kojarzyła się z biureczkiem
lekarskim i teczuszką, a teraz – osobiste
pompy insulinowe, czyli zaawansowane
technologie, leczenie owrzodzenia neuropatycznego z TCC (total contact cast),
to chirurgia i ortopedia, diagnostyka powikłań typu 2, to kardiologia. A do tego
psychologia i psychiatria, bo bez współpracy pacjenta porady lekarskie akurat
w tej dziedzinie są nic niewarte. Jest też
wyzwaniem epidemiologicznym i cywilizacyjnym na poziomie od województwa
do globalnie całego świata. Jest dziedziną
holistyczną, wyzwaniem dla lekarzy, epidemiologów i polityków. Ci ostatni pewnie jeszcze o tym nie wiedzą, ale w ciągu 5-10 lat się dowiedzą. Nawet na pewno się dowiedzą.
że dobrze się z szefem dogadywałem. Potem oddział zaczął się powiększać, przyszli kolejni lekarze. W ciągu tego czasu 4
lekarzy przeszło drogę od niespecjalisty
poprzez specjalizację z interny do specjalisty diabetologa. Dzisiaj ten okres uważam
za najlepszy zawodowo w moim życiu.
Udało się nam stworzyć najpierw Poradnię Diabetologiczną, potem Metaboliczną,
później Oddział Diabetologiczny, następnie pracownię Stopy Cukrzycowej (za rok
15-lecie istnienia) i Pracownię Neuropatii Cukrzycowej a na końcu Klinikę Diabetologii. Wszystkie te jednostki funkcjonują i rozwijają się – co daje mi powody

do zadowolenia a nawet dumy. Pracują
tam lekarze, którzy się wykształcili na oddziale – co powoduje, że jest wspólna myśl
terapeutyczna, podobne spojrzenie na leczenie pacjentów i diabetologię.
• Czym jest dla Ciebie diabetologia?
Pytam o to trochę prowokacyjnie, bo niektórzy uważają, że jest specjalizacją niepotrzebną?
– Aby nie popadać w nadmierny liryzm
– zawodowo jest jedyną, niekłamaną i ciągle trwającą miłością mojego życia. Jest
też niewątpliwie dziedziną wzrostową
XXI wieku z oczekiwaną liczbą chorych

• Na koniec naszej rozmowy coś optymistycznego – jak w tym roku spędzisz
urlop?
– Miałem urlop w lipcu, więc czas do
września spędzałem na oddziale z przerwami na treningi tenisa stołowego – jestem namiętnym graczem i członkiem
najstarszej w Polsce ligi tenisa stołowego
amatorów – LLTSA. Trzeba jednak dodać,
że w moim przypadku chęci przekraczają
umiejętności i jestem regularnie pokonywany przez moich kolegów. Inna sprawa,
że akurat oni grają znakomicie. Wiem też,
że uda mi się wyrwać na dłuższe sobotnioniedzielne spacery na Podlasie.

zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego.
Zdaniem prawników z LEX SECURE, do zastosowania monitoringu pacjentów istotny jest zatem cel, jakiemu
miałby on służyć. Za dopuszczalną można bowiem uznać bieżącą obserwację sali
przez lekarza lub pielęgniarkę np. na oddziale intensywnej terapii w celu ochrony
stanu zdrowia, jednakże nie jest dopuszczalne stosowanie monitoringu w każdej
sytuacji związanej z pacjentem i w każdym miejscu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
Naruszenie zasad stosowania monitoringu wizyjnego stanowi naruszenie
przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów dotyczących ochrony dóbr
osobistych. W świetle art. 23 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność

mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach.
Reasumując, osoby, których dane dotyczą (osoby nagrywane monitoringiem),
powinny być świadome faktu prowadzenia wszelkiego rodzaju rejestracji,
w tym monitoringu, a w szczególności
posiadać szczegółowe informacje na temat miejsc objętych takim systemem.
Przepisy prawa nie regulują niniejszej
kwestii, natomiast w praktyce przyjęło
się oznaczanie budynków/pomieszczeń
specjalnymi tabliczkami „obiekt monitorowany”. Aby komunikat o monitoringu był powszechnie rozumiany (również
dla obcokrajowców), informacja o nim
może być np. przedstawiona w formie
graﬁcznej – poprzez umieszczenie odpowiednich piktogramów. Na takich tabliczkach powinny również być zawarte informacje o tym, kto jest administratorem danych (wraz ze wskazaniem

dokładnej nazwy i adresu). Jeśli nie jest
to możliwe, osoba objęta monitoringiem
musi mieć inną możliwość dowiedzenia
się, kto jest administratorem sporządzanych nagrań.
W przypadku gdy dany obiekt jest
monitorowany i informacje na ten temat (np. w postaci wyżej opisanych tabliczek) znajdują się przy wejściu do
budynku/pomieszczenia, na działkę itp.
decyzja danej osoby o wejściu na dany obiekt może być poczytywana jako
dorozumiana zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Osoba wchodząca
na teren obiektu ma bowiem teoretyczną możliwość wyboru, czy wchodzi na
teren obiektu przez co godzi się na przetwarzanie jej danych osobowych, czy nie
wchodzi na teren obiektu, przez co zgody takiej nie wyraża.
opr. (ms)
na podstawie opinii
Lex Secure 24h Opieka Prawna
Komar-Komarowski Sp.k. w ramach
umowy z Lubelską Izbą Lekarską
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Po wiedzę za stypendium
z Martą Pawlicką,
tegoroczną absolwentką Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie
i stypendystką Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD),
rozmawia Anna Augustowska
• Jak się zostaje stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst
(Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), jednej z najbardziej zasłużonych organizacji, zajmujących się międzynarodową współpracą między uczelniami?
– Fundację DAAD założono 1 stycznia
1925 roku w Bonn i jej nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy
niemieckimi a zagranicznymi uczelniami, przede wszystkim poprzez wymianę
studentów i naukowców. Ma ponad 200
programów stypendialnych skierowanych
do studentów, absolwentów i naukowców
wszystkich kierunków studiów z Niemiec
i niemal całego świata. Wszystko po to,
aby zachęcić najwybitniejszych studentów i naukowców do podjęcia studiów lub
badań naukowych w Niemczech.
Aby zostać stypendystą DAAD trzeba
wygrać konkurs – czyli nawiązać współpracę oraz mieć dobry pomysł na program pobytu w ośrodkach naukowych
w Niemczech. Nie było to proste zadanie i każdy członek wyjazdu po trosze przyłożył się do sukcesu, który razem z koleżanką Anną Roszkowską zainicjowałyśmy i koordynowałyśmy. No
i udało się! Z 14-osobową grupą z Lublina (11 osób z kierunku lekarskiego i 3
z biomedycyny) mogliśmy uczestniczyć
w dwunastodniowym pobycie w wybranych ośrodkach naukowych, działających
w Niemczech. Opiekunem naszej grupy
był lekarz Michał Adamczyk z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii
i Dermatologii Dziecięcej naszego uniwersytetu.
• Możemy przybliżyć plan pobytu?
– Korzystając z życzliwości kadry
naukowej naszego uniwersytetu, w tym
prof. Wojciecha Załuski, prof. Krzysztofa Giannopoulusa i dr. Adnana Bachera udało się nam nawiązać kontakty z niemieckimi ośrodkami naukowymi

i ustalić szczegółowy program każdej
z wizyt.
Blisko 10 proc. Polaków choruje na cukrzycę i z pewnością każdy lekarz prędzej
czy później spotka się z takim pacjentem.
Dlatego szczególnie
ucieszyliśmy się z zaproszenia wybitnego
chirurga prof. Gerharda Rümenapfa,
kierownika Kliniki
Chirurgii Naczyniowej w Spirze, która jest częścią Centrum Chirurgii Naczyniowej SpeyerManheim i największym ośrodkiem naczyniowym w Niemczech. To właśnie tutaj, w Narodowym
Centrum Zapobiegania Amputacji, większość niemieckich pacjentów jest leczona z powodu zespołu stopy cukrzycowej.
Podczas wizyty uczestniczyliśmy w obchodzie, badaliśmy pacjentów, opatrywaliśmy rany i mogliśmy przyglądać się wykonywanym operacjom.
• Równie interesująco wyglądało spotkanie ze studentami medycyny z najstarszego niemieckiego Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu? A potem był Berlin?
– Uniwersytet w Heidelbergu to jeden
z najprężniej działających ośrodków naukowo-badawczych w całej Europie. Byliśmy ciekawi, jak funkcjonują tamtejsze
organizacje studenckie. Okazuje się, że
bardzo podobnie do naszych.
Będąc w Berlinie nie wyobrażaliśmy
sobie, aby nie odwiedzić miejsca, w którym pracowali zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie ﬁzjologii i medycyny:
Robert Koch, Emil von Behring, Paul
Ehrlich, dzięki którym choroby takie jak

Warsztaty EKG dla lekarzy
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
i SPAF Academy zapraszają zainteresowanych lekarzy na warsztaty EKG.
Termin warsztatów: 17.10.2019.
Więcej informacji i zapisy (liczba miejsc ograniczona) na stronie OL PTK:

www.ptk.lublin.pl
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gruźlica, błonica czy kiła zostały opanowane. Miejscem tym jest największy
szpital uniwersytecki w Europie – Charité, będący także jednym z największych
i najbardziej aktywnych centrów naukowych Niemiec. Korzystając z okazji pobytu w Charité zdecydowaliśmy się pogłębić swoją wiedzę na temat nowotworów. Dlatego zaplanowaliśmy spotkanie
z wybitnym specjalistą hematoonkologii,
prof. Larsem Bullingerem, który wspólnie z zespołem opracowuje nowe metody
terapii nowotworów hematologicznych.
• Także w Berlinie
rozmawialiście o ciekawym projekcie, który chyba warto wdrożyć
także w Polsce?
– Dowiedzieliśmy się,
że w Niemczech, w odpowiedzi na rosnące wymagania wobec medyków, powstał innowacyjny projekt – „Masterplan 2020”, którym
kieruje rządowa organizacja Medizinischer
Fakultätentag, der Verbrand der Medizinischen Fakultäten. Inicjatywa powstała z myślą o przygotowaniu nowego pokolenia lekarzy w taki sposób, aby zdobyta wiedza miała faktyczne przełożenie w praktyce. Reforma ma
również na celu dostosowanie edukacji
medycznej do rzeczywistych potrzeb pacjentów. Zauważono bowiem, że nie tylko wiedza teoretyczna, ale także empatia, umiejętność komunikacji z pacjentem
i zespołem medycznym, mają bezpośredni wpływ na wynik terapii
• Na deser, czyli finał pobytu był…?
– Senftenberg koło Drezna – nowoczesny ośrodek ﬁzjoterapii i medycyny sportowej. Jego szefem jest prof. Sven Michel. W Senftenbergu mieliśmy okazję
wypróbowania i przetestowania na sobie
najnowocześniejszego sprzętu i technologii diagnostycznych, stosowanych w nowoczesnej medycynie sportowej. Następnie udaliśmy się do Drezna, do Instytutu
Inżynierii Biomedycznej, gdzie przedmiotem spotkania z lekarzem z Polski Grzegorzem Śliwińskim były: przetwarzanie
biosygnałów, sztuczna inteligencja w biomedycynie i wirtualna rehabilitacja.
We wszystkich ośrodkach, które mogliśmy odwiedzić w czasie naszego pobytu, spotykaliśmy się z niezwykłą życzliwością a co najważniejsze kilka osób
z naszej grupy dostało propozycje odbywania staży a nawet pracy.

Lekarski kalejdoskop

Straż Miejska ratuje serca
Glejak – Dzień Otwarty
Na początku czerwca w działającej przy SPSK 4 w Lublinie klinice NanoTherm, w której będą mogli szukać pomocy
pacjenci z glejakiem mózgu, odbył się Dzień Otwarty. Licznie
przybyli zainteresowani mogli w tym dniu zwiedzić ośrodek,
a także spotkać się z lekarzami, którzy wyjaśniali, na czym polega terapia NanoTherm, a także jakie są zasady kwaliﬁkacji
do programu leczenia. Na początku będzie to mogła być 20-osobowa grupa chorych z glejakiem czwartego stopnia, którzy są
po operacji i wyczerpali dostępne metody leczenia. Ich leczenie sﬁnansuje ﬁrma MagForce w ramach grantu, który otrzymała lubelska Klinika Neurochirurgii.

Osiem mobilnych deﬁbrylatorów uzupełni wyposażenie radiowozów Straży Miejskiej w Lublinie. W urządzenia zostaną wyposażone pojazdy, które w danym dniu będą patrolowały ulice Lublina. Deﬁbrylatory znajdują się też w trzech budynkach Urzędu Miasta Lublin: w Ratuszu oraz w biurowcach
przy ul. Wieniawskiej 14 i ul. Leszczyńskiego 20. Lokalizacje
zostały wybrane z uwagi na fakt, że wiele osób załatwia sprawy w tych miejscach.

Brawo kobiety!
Uniwersytet Medyczny w Lublinie szczyci się najwyższym wskaźnikiem prac naukowych, których autorami są
kobiety! Uczelnia uzyskała najwyższy wskaźnik prac naukowych, których autorami są kobiety (56 proc.) wg The
Leiden Ranking, który mierzy aktywność naukową uczelni w oparciu o wskaźniki bibliometryczne. W tym roku po
raz pierwszy zawarto w nim metrykę równowagi płci, która oblicza proporcję kobiet wśród całkowitej liczby autorów
prac naukowych.

Tańczyli i egzotyką bawili
Od 14 do 18 lipca br. dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie tańczyli i śpiewali uczestnicy XXXIV
Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Były to zespoły z Turcji, Włoch, Gruzji, Macedonii i Estonii.

Opaski – SOS dla seniorów
W Lublinie rusza pilotażowy program „SOS dla seniora”.
Jego 400 uczestników – osoby w wieku od 60 roku życia, które potrzebują ze względu na swą chorobę, niepełnosprawność
i sytuację życiową szybkiej pomocy – otrzyma tzw. opaskę życia. Opaska jest wyposażona w miernik tętna, czujnik upadku,
GPS i w sytuacjach zagrożenia życia komunikuje się z Centrum Teleopieki, które m.in. może szybko wysłać do tej osoby karetkę.
Tekst: Anna Augustowska
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Jubileusz farmakologów
XX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego odbył się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Lublinie. Uczestniczyli w nim wybitni eksperci w dziedzinie farmakologii doświadczalnej i klinicznej. Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące farmakologii depresji, neurodegeneracji, neuropsychofarmakologii, uzależnień, ﬁtoterapii, farmakologii osteoporozy i zaburzeń metabolicznych kości, a także farmakogenetyki, nanotechnologii w farmakologii chorób nowotworowych i farmakoekonomiki.

Personalia –
nowi konsultanci i dyrektor

Czerniaka szukali
Jeszcze w maju, przed zbliżającymi się wakacjami, mieszkańcy naszego regionu skorzystali z bezpłatnych badań dermatoskopem, a także z konsultacji u lekarzy dermatologów, chirurgów i genetyków. W COZL można było także dokonać bezpłatnego pomiaru glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego.
Specjaliści z Centrum Onkologii zachęcali do m.in. proﬁlaktyki czerniaka podkreślając, że w ostatnich latach liczba chorych
z czerniakiem niepokojąco rośnie (w 2010 w COZL leczono ponad 400 osób; w 2018 – 633, a do maja br. już 422 osoby).

Akty powołania na stanowisko konsultantów medycznych traﬁły z rąk wojewody lubelskiego do: Beaty Matyjaszek-Matuszek (endokrynologia); Iwony Bień-Skowronek
(endokrynologia i diabetologia dziecięca); prof. Sławomira Rudzkiego (transplantologia) i do prof. Radosława Roli (neurochirurgia).
Tadeusz Duszyński wygrał konkurs na dyrektora szpitala
wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

Aby mężczyźni chcieli dbać
W pierwszych dniach czerwca odbyły się Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, którym towarzyszyła konferencja naukowoszkoleniowa „Zdrowie mężczyzn”. Konferencja jest cyklicznym
wydarzeniem o charakterze interdyscyplinarnym, zrzeszającym
specjalistów z dziedzin zdrowia publicznego, medycyny, prawa, nauk społecznych i nauk pokrewnych, zajmujących się problematyką zdrowia. W ramach pikniku, który kończył imprezę,
chętnym wykonywano badania aorty brzusznej.

Zakochani w Beatlesach
Już po raz czwarty w Lublinie pod koniec lipca odbył się
międzynarodowy zlot Beatles-fanów. Dwudniową imprezę, która odbywa się w formie artystycznego meetingu, wymyślił lubelski stomatolog Krzysztof Stanisław Werner – pierwsze spotkania fanów The Beatles odbywały się w 1982 roku w klubie
osiedlowym na Czechowie. Obecne zloty odbywają się w hotelu „Victoria”. Lubelski Fan Club The Beatles cieszy się coraz większą popularnością.

Lekarz z pasją

Ikony są moim objawieniem!
z Mirandą Olszańską,
anestezjolog, osobą wielu talentów,
ale przede wszystkim ikonopisarką,
rozmawia Anna Augustowska
• Ta historia powinna się chyba zacząć od zdania: „kiedy
byłam dzieckiem, nie rozstawałam się z kredkami”?
– Oj nie, nie! Kiedy byłam dzieckiem – od najmłodszych lat
– zawsze mówiłam, że będę lekarzem! Rysowaniem i malowaniem interesowałam się w takim stopniu, w jakim zwykle interesują się dzieci. Były oczywiście rysunki, malowałam laurki i to
co się zwykle rysuje w przedszkolu, czy w szkole na plastyce.
Bardziej od malowania interesowało mnie rękodzieło artystyczne. Wszystko za sprawą mojej ukochanej Buni – babci Luby. To
jej pragnę zadedykować naszą rozmowę. 8 sierpnia przypadła
111 rocznica jej urodzin. Bunia wywarła największy wpływ na
moją osobowość i kreatywność. Spędzałam z Nią dużo czasu
i nigdy nie próżnowałyśmy. Szyłam, haftowałam, dziergałam
z włóczki, robiłyśmy frywolitki. Bunia była mistrzynią w zdobieniu pisanek. Do dzisiaj kultywuję tę tradycję i zawsze przed
Wielkanocą w moim domu rodzinnie malujemy jajka. Dziadkowie byli przed wojną nauczycielami na Wołyniu, skąd udało im się szczęśliwie uciec do Lublina. Po wojnie Bunia ukończyła pedagogikę specjalną i pracowała w przyszpitalnej szkole podstawowej w Klinice Ortopedii Dziecięcej w szpitalu przy
ul. Staszica w Lublinie.

• Czyli genetyka? Talent odziedziczony?
– Oczywiście oraz fakt, że w mojej rodzinie były osoby prawosławne (co długo pozostawało wyłącznie w mojej podświadomości) i chyba stąd moje – przez lata drzemiące i nierozpoznane – zamiłowanie do ikon. Teraz, kiedy je maluję (lub jak
inni wolą piszę), mam wrażenie, że były we mnie od zawsze.
A przecież dopiero robię to od niespełna trzech lat. Być może do ikon trzeba dorosnąć, dojrzeć, przejść przez wiele życiowych dróg, aby móc je samemu malować?

reklama

Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji w Lublinie
zaprasza na kursy

Ochrona radiologiczna pacjenta
LST
28.09.2019, egzamin 06.10.2019
07.12.2019, egzamin 15.12.2019

28 i 29.09.2019, egzamin 06.10.2019
07 i 08.12.2019, egzamin 15.12.2019
Lekarze i lekarze dentyści otrzymają punkty edukacyjne
(nr wpisu do LIL – 58-000063-003)
Szczegółowe informacje i zapisy: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4

www.wktir.pl
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• A akwarele?
– Dzisiaj mogę powiedzieć, że były wstępem, preludium,
przygotowaniem do ikon. Malowania akwareli uczył mnie artysta plastyk – akwarelista Dariusz Płecha. Dzięki jego cierpliwości i zapałowi mogłam szkolić swój warsztat. On nauczył mnie,
jak trzymać pędzel i jakich używać farb. Poznałam, czym jest
światło i cień, zawsze motywował mnie do dalszej pracy. I to
dzięki niemu spotkałam na swej drodze kolejną „właściwą” osobę, Annę Sytę, która uczyła innych ikonopisarstwa.
• Zajęcia z ikonopisarstwa były odkryciem?
– Były czymś znacznie więcej – już po pierwszych zajęciach
zrozumiałam, że to jest to, na co całe życie czekałam! Dzisiaj
to już wręcz nałóg, konieczność i wielkie szczęście. Wciąż mi
mało. W zasadzie nie mogę wytrzymać bez „moich ikon” nawet jednego dnia.

LR, LRZ, LRT, FT, PMN

e-mail: szkolenia@wktir.pl
tel./fax 81 532-13-39, 81 743-67-49

Ikony są teraz moim głównym malarskim zajęciem, pasją
i miłością. Objawieniem!

• Prawdziwa pasja – szczęściarze mogli jej efekt podziwiać
na niedawnej wystawie.
– W maju bieżącego roku, z inicjatywy i przy ogromnym
wsparciu Janusza Tajcherta – lekarza chirurga, artysty fotograﬁka – przeżyłam mój pierwszy w życiu wernisaż. Miał on miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Kilkanaście ikon było prezentowanych wraz z fotograﬁami mojego mentora pod wspólnym tytułem „Sacrum i profanum”. Ekspozycja
cieszyła się dużym zainteresowaniem, to bardzo motywujące,
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Szczebrzeszyn

Rok Doktora Zygmunta Klukowskiego
chociaż nie potraﬁę malować „na wystawę”. Maluję, bo
to moje powołanie. Maluję i nie chcę się z moimi ikonami rozstawać. Tylko kilka z nich podarowałam bliskim mi osobom – pozostałe są ze mną. I na razie nie
będzie inaczej…
• Nie dziwię się… szczególnie kiedy patrzę w oczy
pięknego Archanioła Gabriela… A co na to zaborcza
medycyna?
– Po dwudziestu pięciu latach, już nie taka zaborcza.
Jako lekarz anestezjolog zrealizowałam się w kilkuset
procentach pracując w szpitalu dziecięcym w Lublinie.
Teraz pracuję w lubelskim oddziale NFZ i mam czas na
życie w świecie sztuki. Miłość do medycyny zastąpiła
miłość do ikon. Rozwój zawodowy zamieniłam na rozwój osobisty – duchowy.

Uroczystym otwarciem plenerowej wystawy, poświęconej doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu, społeczność Szczebrzeszyna postanowiła uczcić pamięć tego niezwykle zasłużonego lekarza, który przez ponad 40 lat żył tu i pracował.
Jak podkreśla burmistrz Szczebrzeszyna, Henryk Mateja, w 2019
roku przypadają dwie okrągłe rocznice: stulecie przybycia Klukowskiego do Szczebrzeszyna oraz sześćdziesiąta rocznica śmierci doktora. – Te daty skłoniły nas do ogłoszenia roku 2019 Rokiem Doktora Zygmunta Klukowskiego, którego pamiętamy nie tylko jako tutejszego lekarza, ale także żołnierza wojny polsko-bolszewickiej,
partyzantki AK-owskiej oraz działacza podziemia antykomunistycznego w PRL-u i świadka w procesie norymberskim. Jak podkreśla Mateja, Klukowski to także człowiek renesansu: biblioﬁl i społecznik, który dynamizował życie społeczno-kulturalne na Roztoczu. To przecież doktor przyjaźnił się z poetą Bolesławem Leśmianem i jako jedyny w Szczebrzeszynie z żoną grał w tenisa, a także
posiadał samochód.

• Najwyraźniej wszystko jest po coś…
– Zdecydowanie tak! Nic nie dzieje się bez przyczyny. Cudowni ludzie napotkani na mej życiowej drodze
„doprowadzili” mnie do ikon. Teraz dzięki ikonom rozwijam swoje talenty i umiejętności – nie tylko artystyczne. Ikony „zawiodły” mnie na kurs języka rosyjskiego,
ponieważ najlepsze opracowania na ich temat napisane są właśnie w tym języku. Dużo czytam i przeszukuję rosyjskojęzyczne strony internetowe poświęcone ikonograﬁi. Ikony pozwoliły mi również na zawarcie wielu wartościowych znajomości, pozwoliły być w wielu ciekawych miejscach. Uczestniczyłam w ogólnopolskich warsztatach ikonopisania w Częstochowie i międzynarodowych w Nowicy. Swoje umiejętności kształcę obecnie pod mistrzowskim okiem znanej ikonopisarki Marii Podleśnej w pracowni im. Błogosławionego ks.
Emiliana Kowcza w Lublinie. Mam świadomość, że to,
co osiągnęłam w życiu zarówno zawodowym, jak i artystycznym nierozerwalnie związane jest z moimi korzeniami. Wiem, że się odnalazłam.
Inicjatorem Roku Klukowskiego jest regionalista – Dariusz Górny. Centralnym punktem uroczystości była odsłonięta 19 lipca 2019
roku na rynku miasteczka wystawa poświęcona doktorowi, którą
zaszczycili wnukowie: Andrew i Helen Klukowscy. To oni przypominali dzieje swojego dziadka i te lekarskie, i te kulturalne, a nade
wszystko te patriotyczne.
Jednak obchody to nie tylko wystawa. Poza licznymi wykładami i konkursami plastycznymi szczególnym i ważnym elementem
obchodów jest monumentalne – liczące ponad 300 stron – wydanie
jego dzienników, które są niezastąpionym źródłem wiedzy o samym
Klukowskim, ale i o historii całej Zamojszczyzny z pierwszej połowy XX wieku. Większego pomnika nie można było postawić Klukowskiemu. To dzięki Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II światło ujrzały Dzienniki
1944-1954 Zygmunta Klukowskiego. Jak ważnym źródłem wiedzy
są te zapiski niech świadczy fakt, że Ośrodek KARTA w 2017 roku
wydał ich część pod tytułem Zamojszczyzna. 1918-1954.
Medicus też ma w tym względzie swoje zasługi – postać Doktora
w szerokim kontekście przypomnieliśmy na naszych łamach (wydanie z listopada 2018 roku w dodatku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości).
Wojciech Trybulski
MEDICUS 8-9/2019
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Komisja Rekreacji i Sportu LIL

Mistrzowski golf i lekarze
Już po raz dwunasty, dzięki pomocy NIL i OIL w Lublinie oraz wsparciu Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego
(PLKG), w dniach 17 maja i 26 maja 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Izb Lekarskich w Golﬁe. Pierwszy z turniejów
po raz 6. zorganizowano na profesjonalnym polu klubu Sobienie GC. Pole to posiada też znakomite możliwości do uczenia
i do treningu gry w golfa. W kategorii lekarzy zwyciężył po raz
drugi z rzędu Piotr Otrocki z wynikiem 71 uderzeń netto, tuż
za nim uplasował się Grzegorz Czelej z wynikiem 72 uderzeń
(obaj reprezentujący lubelską OIL), a trzeci był Władysław
Kowalewski, reprezentujący warszawską OIL z wynikiem 74
uderzeń. W kategorii kobiet, pomimo przeziębienia, zwyciężyła Danuta Marcinkowska (OIL Warszawa), która zdobyła też
nagrody dodatkowe w konkursach na najbliższe dołka uderzenie oraz na najdłuższe uderzenie. W kategorii juniorów zwyciężył 9-letni Szymon Otrocki, który zagrał – co warte podkreślenia – w sumie niewiele więcej uderzeń niż niektórzy dorośli zawodnicy.
Kontynuując tradycję, na lubelskiej Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim rozegrano po 10 dniach drugi turniej tych
mistrzostw. W głównej kategorii wśród lekarzy pierwsze trzy
miejsca zajęli członkowie OIL w Lublinie: I miejsce – Piotr
Otrocki 61 uderzeń; 2 miejsce – Przemysław Firych 62 uderzenia i trzecie Artur Czekierdowski z wynikiem 70 uderzeń.
Oba turnieje zgromadziły łącznie ponad 50 osób, w tym już grających lekarzy oraz ich rodziny i osoby towarzyszące.
Artur Czekierdowski
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W pędzie
po szosie!
Lekarska Grupa Kolarska to
wielopokoleniowa grupa zaprzyjaźnionych osób (lekarzy i nie tylko) jeżdżących na rowerach, działająca pod swym szyldem od 2003
roku. W czerwcu na malowniczej
trasie Wyżyny Lubelskiej z metą w Bychawie rozegrano 16. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym.
W zawodach uczestniczyło 89
kolarzy. Mieli do pokonania 1-3
pętli po 37 kilometrów. Najszybszymi w swoich kategoriach byli m.in. Maria Kopertowska-Majchrzak z Kostrzyna n. Odrą i Ania
Śpiewak z Dąbrowy Górniczej
oraz Oskar Pluciński z Rzeszowa,
Robert Krawczyk z Lublina i Marian Omiotek z Pabianic.
Szczegółowe wyniki:
www.szosa.eu
ms
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II Turniej Tenisowy Lekarzy
Przy pięknej pogodzie w dniach 29-30 czerwca 2019 roku
na kortach Klubu Tenisowego Budowlani Lublin został rozegrany II Turniej Tenisowy Lekarzy, pod patronatem Lubelskiej
Izby Lekarskiej. Sędzią naczelnym turnieju był pan Ryszard
Śliwiński. W turnieju uczestniczyło 5 zawodniczek oraz 22 zawodników, podzielonych na kategorie wiekowe. Relacje na stronie sport.oil.lublin.pl.
aa

SPORTNiezawodne

oko strzelców

Bardzo wysoki poziom reprezentowali uczestnicy ogólnopolskich zawodów w strzelectwie myśliwskim lekarzy – IX Grand
Prix Złoty Eskulap – które odbyły się w połowie czerwca w Puławach. W zmaganiach wzięło udział 35 zawodników. Organizatorzy imprezy prof. Jan Kotarski, Marek Gogacz i Tomasz
Wójcicki już teraz zapraszają chętnych strzelców do udziału
w jubileuszowych, X zawodach, które odbędą się za rok – tradycyjnie na strzelnicy myśliwskiej w Puławach
aa

Najlepsi są z LIL
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy –
PSTL prowadzi ranking drużyn izb lekarskich.
W sezonie 2018/2019 klasyﬁkację wygrali przedstawiciele Lubelskiej Izby Lekarskiej. W rankingu liczą się punkty zdobyte przez 3 najlepszych
zawodników danej izby.
Dla LIL punktowali: Agata Wojciuk, dentystka z Łukowa,
Joanna Szafranek-Pyzel, radiolog z Chełma, Krzysztof
Michałowski, chirurg z Lublina.

Piknik z jesienią!
Komisja Sportu i Rekreacji LIL zaprasza

6 października na Piknik Święto Ziemniaka,
który odbędzie się w In Between, w Jastkowie.
Obowiązują zapisy! Swój udział można zgłaszać od 9.09.2019
telefonicznie: 81 53 604 52
lub mailowo: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl
Szczegóły na stronie
sport.oil.lublin.pl
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Wernisaż

Rusza Lekarski Klub Literacki

Piękno tkwiące w naturze

Lekarze do piór!

Uroczyste otwarcie wystawy malarstwa pt. „Pejzaże” Izabelli Edeńskiej i Anny Seraﬁnowicz-Kuszneruk odbyło się
8 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie. Wystawę
można podziwiać do 10 października.
aa

Są chwile (pierwsza praca, niezwykła podróż, spotkanie zmieniające życie…), które warto ocalić od zapomnienia.
7 września 2019 (sobota) o godz. 10.00 zapraszamy do Klubu Lekarza OIL w Lublinie przy
ul. Chmielnej 4 wszystkich mających przekonanie, że warto ocalić swoje przeżycia, spotkania
z ludźmi, historie rodzinne a jednocześnie zachwycić słowem odbiorców.
Będą to pierwsze warsztaty w ramach Lekarskiego Klubu Literackiego, mające na celu doskonalenie umiejętności w posługiwaniu
się słowem. Poprowadzi je polonistka z wieloletnim doświadczeniem, nauczycielka z pasją
Urszula Raszewska.
Program warsztatów literackich pt.
WSPOMNIEŃ CZAR:
1. Wpływ przeszłości na teraźniejszość
2. Rola wspomnień, radość tworzenia
3. Każdy może pisać: od czego zacząć, jaki nadać kształt, jak wyeliminować słowotok, w jaki sposób zaciekawić
4. Ocalić wspomnienia od zapomnienia.
Grażyna Wasilczyk

Opowieść o Mamie

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w LIL
kultura.oil.lublin.pl/kalendarium-imprez-2019/
7 września
Warsztaty literackie dla lekarzy.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4.
17 września – 22 września

Przy pełnej sali słuchaczy w Lubelskiej Izbie Lekarskiej
u progu lata odbyło się spotkanie z Wojciechem Machem, emerytowanym lekarzem, pediatrą, który jest autorem (razem z bratem Jackiem) opracowania pamiętników swojej matki Jadwigi
Orłowskiej. Pamiętniki, będące nie tylko zapisem osobistych
reﬂeksji młodej Jadwigi, ale też swoistą kroniką wydarzeń lat
międzywojnia, stały się pretekstem, aby pokazać je szerszemu
gronu czytelników. – Do publikacji wybraliśmy te fragmenty,
które dotyczą głównie lat od 1918 roku, kiedy mama jako 20letnia dziewczyna stała się świadkiem tak wielu doniosłych wydarzeń będąc równocześnie studentką prawa na KUL-u – wyjaśniał Wojciech Mach. „Z pamiętnika naszej Matki” można
czytać w elektronicznej wersji książki na internetowej stronie
Medicusa www.medicus.lublin.pl.
aa

VII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy
„Kazimierz Dolny 2019”.
12 października
Wystawa fotografii dr. Lecha Lipca.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”,
Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.
18 października
Klub Globtrotera – dr Janusz Gągała „Syberia”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.
31 października
Termin nadsyłania prac na
XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów
Medycyny.
Termin nadsyłania prac na
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”.
22
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Konkurs fotograficzny
Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym
i Związkiem Polskich Artystów Fotografików
Okręg Lubelski ogłaszają:
IX Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny Lekarzy
i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej
Drop.
Nadsyłanie prac do 31 października 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 24
listopada 2019 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród
14 grudnia 2019 r.

FESTIWAL
Smaki unijne

Do 8 września trwa Europejski Festiwal Smaku. Stoiska są przed
i za Bramą Krakowską, dookoła Trybunału Koronnego i na placu
Po Farze. Tegoroczna edycja, „Litwa”, odnosi się do 450 rocznicy
podpisania Unii Lubelskiej. Miłośnicy muzyki na placu Po Farze
mają do wyboru: 6 września rockowy zespół Lorien, 7 września
Paweł Małaszyński i Cochise – polska grupa wykonująca szeroko
pojętą muzykę rockową oraz Pablopavo i Ludziki. 8 września Lidia Biały, która zaśpiewa kilka pieśni hagiograficznych a po niej
Stanisław Soyka.
W ramach festiwalu 7 września na Arenie Lublin o godz. 19
zacznie się koncert POP Arena – 80`s Festival. Na scenie pojawią
się największe gwiazdy tamtej dekady: Thomas Anders & Modern Talking Band, Sandra, Fancy, C.C.Catch, Savage i Joy. Bilety 79-499 zł.

Regulamin konkursu, materiały do pobrania na stronie
internetowej:

kultura.oil.lublin.pl/category/
konkurs-fotograficzny/konkurs-2019/

IV Ogólnopolski Konkurs
Poetycko-Literacki
„Lekarze Dzieciom”
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs
Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej
Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej
Leszek Buk. Patronat medialny – Gazeta Lekarska oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus.
Nadsyłanie prac do 31.10.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu 16.11.2019 r. Wręczenie nagród laureatom 14.12.2019 r.

Regulamin konkursu na stronie kultura.oil.lublin.pl

Trzy plagi
WYSTAWA

MUZYCZNIE
Czterech śpiewaków

Siła tenorów – Mirosław Niewiadomski Show! – to autorski projekt artysty dobrze wszystkim znanego z wcześniejszego projektu „10 tenorów”. 28 września o godz. 18 i 29 września o godz. 17
do sali Filharmonii Lubelskiej Mirosław Niewiadomski i jego goście zapraszają. Będą największe przeboje muzyki operetkowej,
musicalu i muzyki rozrywkowej. Oprócz Niewiadomskiego na scenie: Dawid Kwieciński, Mariusz Adam Ruta i Jakub Gąska. Oprócz
nich orkiestra i balet Teatru Muzycznego. Bilety 80-100 zł.

Tytuł wystawy, którą od 1 września można oglądać w Galerii
Labirynt (ul. Popiełuszki), został zaczerpnięty z„Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego. Autor ostrzega: „Światu grożą trzy plagi, trzy
zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”.
Można zobaczyć dzieła 43 artystek i artystów. W jednej części prace polskich twórców w formie cyfrowej: filmy wideo, zdjęcia, animacje i prace dźwiękowe. Druga to prace urodzonych po
4 czerwca 1989 r. studentów/absolwentów wyższych szkół artystycznych, wyłonione w trybie otwartego naboru. Wszystkie odnoszą się bezpośrednio do zawartych w cytacie„plag” lub innych niebezpieczeństw, jak chociażby powracający dziś faszyzm. Wernisaż
w rocznicę wybuchu II wojny światowej nie był przypadkowy.
(oprac. JKG)
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Każdy człowiek ma grupę krwi
LITERACKO

Niemal wiek temu Ludwik Hirszfeld odkrył prawa dziedziczenia grupy krwi (które zastosował do celów dochodzenia ojcostwa)
i wprowadził oznaczenie grup krwi jako 0, A, B i AB, przyjęte na
całym świecie w 1928 roku. Oznaczył również czynnik Rh i odkrył
przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało życie wielu noworodkom (w 1950 r. był nominowany do Nagrody Nobla). Ma
też na koncie odkrycie pałeczki duru rzekomego C.
W pracy naukowej i w życiu wspierała go żona Hanna, także
lekarka. Ich wspólne badania sprawiły, że stali się prekursorami
nowej dziedziny nauki, seroantropologii.
„Hirszfeldowie mieli kilka wspólnych
cech – byli nadzwyczajnie zdolni, pracowici i stabilni. Ale ich życie wciąż ulegało dewastacji. Przetoczyły się przez nie
dwie wojny, Holokaust i stalinizm, dobrobyt i getto, kariera i dyskryminacja”
– czytamy w opisie książki pt. „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”, która ukazała
się nakładem Wydawnictwa Universitas.
Autorka, Urszula Glensk, z prawdziwą pasją i wrażliwością opisuje życie naukowe
i osobiste tej fascynującej pary.
Ludwik Hirszfeld urodził się 5 sierpnia
1884 roku w Warszawie. Studiował medycynę w Würzburgu i Berlinie. Podczas
obrony Warszawy we wrześniu 1939 zorganizował w mieście ośrodek przetaczania krwi. Został zmuszony do zamieszkania w getcie warszawskim. Prowadził
tam wykłady, pracował naukowo, a także – dzięki szczepionce przekazanej przez prof. Rudolfa Weigla ze
Lwowa, nielegalnie przemyconej do getta – leczył chorych na tyfus plamisty. W lipcu 1942 uciekł z getta na stronę aryjską Po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku brał udział w tworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Później z żoną zamieszkał we Wrocławiu. Wykładali na uczelniach – Ludwik podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, był dziekanem Wydziału Lekarskiego. Utworzył Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Zmarł w 1954 roku, żona przeżyła go o kilka lat
Anna Augustowska
Urszula Glensk, „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”, Wydawnictwo Uniwersitas 2018

FESTIWAL
Otwarte Miasto

13 września wernisaż Lubelskiego Festiwalu „Otwarte Miasto”,
jednej z najważniejszych prezentacji sztuki współczesnej w Polsce
i największa tego typu wystawa na jej wschodzie. Prace, które są
prezentowane do 11 października wprost na ulicach, placach, podwórkach stają się komentarzem, jak i kolejnym rozdziałem historii miasta. Podczas tegorocznej edycji artyści zmierzą się z pytaniem o gościnność, jej brak lub niedostatek, zapisaną w dziejach
naszego miasta, losach oraz pamięci jego mieszkańców. Program
przygotują kuratorzy: Paweł Leszkowicz i Tomasz Kitliński.

BLUESOWO
Wspomnienie o Riedlu

W tym roku przypada 25. rocznica śmierci Ryszarda Riedla.
W związku z tym Sebastian Riedel i zespół Cree postanowili uczcić
to wydarzenie serią koncertów upamiętniających twórczość legendarnego wokalisty Ryszarda Riedla i zespołu Dżem. Mottem
zespołu i jego myślą przewodnią są słowa często używane przez
Sebastiana Riedla: Żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć. Zespół, który 27 września o godz. 20 wystąpi w CSK gra w składzie:
Sebastian Riedel – gitara, śpiew, harmonijka, Sylwester Kramek
– gitara, Lucjan Gryszka – gitara basowa, Kuba Majerczyk – perkusja i Adam Lomania – instr. klawiszowe. Bilety 50-110 zł.

TEATRALNIE
Komedia otwarcia
Chóralnie po wakacjach
MUZYCZNIE

Teatr Dramatyczny im. J. Osterwy zaczyna sezon 14 września
komedią „Ludzie inteligentni”. Spektakle 14 i 15 września o godz.
19. Między 20 a 22 września o godz. 19 w repertuarze najnowszy spektakl „Kowboje” w reżyserii Anny Smolar. Wrzesień teatr
zakończy widowiskiem śpiewno-tanecznym „Kram z piosenkami”. Spektakle 26 i 27 września o godz. 19.

MUZYCZNIE
Skrzypce na nowy sezon

13 września o godz. 19 Uroczysta Inauguracja Sezonu Artystycznego 2019/2020 w lubelskiej filharmonii. Wystąpi Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Agata Szymczewska – skrzypce i Wojciech Rodek – dyrygent. Początek sezonu filharmonicy
będą świętować muzyką kompozytorów polskich: Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Wojciecha Kilara oraz Mikołaja Hertla, którego utwór – „Suita orkiestrowa Mazurek – odcienie” – zostanie tego wieczoru prawykonany. Bilety 20-40 zł.

Inauguracja sezonu artystycznego 2019/2020 Chóru Kameralnego Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Dawida Jarząba upłynie
15 września o godz.17 przy muzyce Boba Chilcotta. Kompozytora
znanego z twórczości chóralnej, zwanego „współczesnym bohaterem brytyjskiej muzyki chóralnej”. Muzyka chóralna Boba Chilcotta jest jedną z najczęściej wykonywanych i opracowywanych
kompozycji tego gatunku na świecie. Bilety 15-20 zł.

Komisja Seniorów LIL

Na Roztocze!
W sobotę, 18 maja 2019 r., kilkunastoosobowa grupa seniorów LIL wyjechała na Roztocze. Z krótkimi przystankami
w Zwierzyńcu i Józefowie dotarliśmy do kamieniołomów i przełomów na rzece Sopot. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy
wysłuchali ciekawych informacji licencjonowanego przewodnika po Roztoczu. Po obiedzie w Górecku Kościelnym seniorzy zwiedzili zabytkowy drewniany kościółek i kapliczkę na
wodzie.
yota

W Gaju jak w raju!
Niech żałują ci, co nie byli. Nasza koleżanka Ela Kuszewska
zorganizowała dla kolegów emerytów piknik przez duże P. Wyruszyliśmy z placu Zamkowego w Lublinie eleganckim autokarem do Wojciechowa. Tradycyjnie odwiedziliśmy kuźnię Romana Czernieca. Traﬁliśmy na kurs sztuki kowalskiej a następnie pojechaliśmy do Nowego Gaju, gdzie przywitała nas urocza gospodyni, pani Ania Kowalska i marsz w wykonaniu niezawodnego pana Janka z Kapeli Wojciechowskiej. Natura cieszyła nasze serca i dusze, śpiew i tańce towarzyszyły nam cały
czas. Po pysznym obiedzie, czekała nas niespodzianka. Frajda
do kwadratu. Podjechały trzy powozy-karety i przez lasy, łąki, pola, szum drzew dotarliśmy do Starego Gaju, do wiejskiego dworku Eli Kuszewskiej. Piękne miejsce. Pan Jan tym razem z harmonią i bębnem raczył nas cały czas piękną muzyką i śpiewem. Konkurs tańca wygrała Hania Gołygowska-Małczyńska. Brawo Haniu. Gospodyni nasza, Ela, zaangażowała w prace swoją uroczą córkę Magdę. Poprzebierani w różne
stroje tańczyliśmy, a kto chciał odpoczywał na leżaku. Magda
dbała, aby grill i nasze talerze były zapełnione. Mam nadzieję,
że będę wyrazicielką wszystkich uczestników, że stworzyłyście
Panie atmosferę wspaniałej beztroski i wzajemnej akceptacji.
Był to czas, kiedy „garby naszych problemów” odstawiliśmy
do kąta. Elu, dziękujemy Ci. Zrobiłaś fantastyczną robotę. Darowałaś nam jeden dzień młodości.
Stanisława Jakubowska-Kusz

Szach i mat!
Zapraszamy chętnych do gry w szachy! Ruszamy od września, w każdy czwartek w siedzibie LIL od godziny 14. Zapraszamy do pokoju 4 przy portierni. Turniejowe szachownice można
pobrać w pokoju 309.
Zainteresowani królewską grą mogą pobrać książkę do nauki
gry w szachy. Informacje o grze można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiego Klubu Szachowego www.szachy.lublin.pl
yota
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Pamiętnik

Leczo… inaczej
Dzisiaj propozycja na powakacyjny obiad. Podróżujemy w trakcie urlopów do różnych krajów, próbujemy różnych dań. Niektóre z nich nam mniej, inne bardziej smakują. Ale nie zapominajmy, że ważne są przecież składniki, z których je robimy. Tak też będzie i tym razem. Chcę
Wam zaproponować leczo. Powiecie, phi, cóż to za nowość. Ano właśnie, ważne będą składniki.
Składniki:
• 250 g węgierskiej kiełbasy
z papryką (nieostrej) np. gyulaj
kolbas albo csikos kolbas
• 200 g węgierskiej kiełbasy
z papryką (ostrej) np. gyulaj
kolbas albo csikos kolbas
• ⅓ szklanki oleju
słonecznikowego
• 1 średni cały por
• 2 czerwone papryki
• 1 żółta papryka
• ½ dużej cukrowej cebuli
• 4 ząbki czosnku

• 1 łyżeczka słodkiej papryki
czerwonej (najlepiej
kaloczajskiej lub segedyńskiej)
• 10 dag wędzonej słoniny (z
Mangalicy)
• 4 duże malinowe pomidory bez
skórki (lub puszka pomidorów
pelati)
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• 1 szklanka bulionu
• pieprz czarny i sól do smaku.

10 lipca
W radiowych wiadomościach usłyszałem stanowcze hasło – „OD WĘGLA NIE ODEJDZIEMY!”. I nie był to słowny manifest obywateli cierpiących na chroniczną biegunkę, ale oﬁcjalne stanowisko władz w kwestii smogu oraz szeroko pojętej ochrony środowiska i klimatu. W uzasadnieniu podano, że węgiel to przecież nasze WŁASNE
narodowe dobro, ostoja rodzimej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne kraju. No, to w Donbasie pewnie się ucieszyli na taką zapowiedź i wypijając stakana, wesoło zanucili – „I raz! Jeszczo raz!
Jeszczo mnogo, mnogo raz!!!”.

13 lipca
Sąsiad mi opowiedział, jaką miał przedwczoraj
konsultację okulistyczną. Doktór stanął przy jakiejś
tablicy i go zapytał – „Jak pan widzi ten rząd?”. Sąsiad wytężył wzrok i po dłuższej chwili odpowiedział – „…Jakoś… jakoś źle widzę!”. Okulista popatrzył na niego jakby z niechęcią i wycedził – „Podejrzewam u pana zaćmę obywatelską nabytą. Radzę
uważać na siebie i nie wierzyć własnym oczom!”.
I zapisał mu różowe okulary.

15 lipca
Dzisiaj rocznica zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Przypomniałem to wszystkim. Na to jeden z sąsiadów się obruszył – „Zwycięskiej?! To skąd te prusaki w szpitalu?! Znowu jakaś ściema?!”. Nie zdziwiłem się, bo wiem, że gdyby ta bitwa rozegrała się
miesiąc albo rok temu, to niezależnie od wyniku odtrąbiono by sukces osiągnięty dzięki geniuszowi aktualnych przywódców, a tak to tylko ściema, zwłaszcza gdy widać, że są na to jeszcze żywe dowody. No
cóż, historia dla wielu jest coraz zbędniejszym balastem, ale to już dowód na inną ściemę.
Wykonanie:
Olej (ok. 1 łyżki) delikatnie rozgrzać na patelni dodając mieloną paprykę i posiekany czosnek. Przesmażyć kilkadziesiąt sekund i przełożyć
do przygotowanego dużego rondla. Wypłukać patelnię i dodać pozostały olej. Podsmażyć pokrojoną w plasterki kiełbasę. Przełożyć do rondla.
Na tym samym tłuszczu podsmażyć na szkliście pokrojony w talarki por.
Przełożyć do rondla. Podobnie zrobić z pokrojoną w plasterki pietruszką
i marchewką. A następnie zeszklić pokrajaną w piórka cebulę. Następnie
pokroić w drobną kosteczkę słoninę i wytopić z niej skwarki, na koniec
dodać na patelnię krojoną w dużą kostkę (ok. 2 cm) paprykę. Podsmażyć
ok. 2 minut i wszystko przełożyć do rondla. Wymieszać i podlać ok. 1
szklanką bulionu i szklanką wody. Mieszając gotować przez ok. 15 minut
a następnie dodać pokrojone pomidory (lub pomidory pelati ) i na małym
ogniu gotować kolejnych 15-20 minut. Dodać do smaku sól i pieprz świeżo zmielony. Serwować z ciemnym pieczywem i kieliszkiem wina.
Smacznego!
Dariusz Hankiewicz
PS Ci z Was, którzy nie przywieźli sobie kiełbasy z podroży na Węgry
mają do dyspozycji duże markety lub sklepy internetowe.

16 lipca
Parę dni temu na toksykologię przyjęty został
do poalkoholowego odtrucia bezrobotny pacjent,
ojciec pięciorga dzieci, który w bramie kamienicy
wypił duszkiem dwie butelki markowej, 10-letniej
whisky. No cóż, kto bogatemu zabroni? Za swoje
przecież pił.

20 lipca
Wczoraj jeden z sąsiadów ni z tego ni z owego
stwierdził, że jednak za komunistów było lepiej,
bo według teorii ewolucji Darwina między futrem
a pierwszą kufajką parę milionów lat musiało minąć,
a on wie od dziadka, że jak przyszli komuniści, to
między futrem a kufajką czasem tylko parę godzin
mijało. Kto miał kufajkę brał futro, a kto miał futro
dostawał kufajkę. Albo czapę. Nie dyskutowaliśmy.
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znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
Myśleliśmy tylko, czy to wszystko było zgodne z teorią ewolucji czy teorią
względności… a raczej bezwzględności
i czy teorie mogą się powtarzać. Bo historia może.

20 lipca
Jak przecieka z kuluarów, wielu decydentów w swym codziennym mozole
uprawianym dla naszego dobra, przyszłościowo zawsze wybiera wielkie i jasne cele. Trudno w to uwierzyć, ale jeżeli tak,
to uważam, że niektórym z nich w swoim czasie należy pójść na rękę i wyznaczyć odpowiednie cele, żeby w przyszłości nie czuli się rozczarowani.

23 lipca
Podobno w kręgach unioeuropejskich
zaczyna już coraz częściej krążyć wiadomość w formie jakby ostrzeżenia, że
„POLAK – WĘGIER DWA BRYTANKI”! Mam nadzieję, że to tylko błędne tłumaczenie a nie wynik obserwacji.
Tak czy owak należy ten błąd (inne błędy też), czym prędzej wytłumaczyć, żeby nam Unia w odwecie nie zaserwowała pieskiego życia! Bo jak to potem ludziom wytłumaczyć?!…

27 lipca
Wieść niesie, że niedługo ma zostać
wprowadzony podatek dla mężczyzn bezdzietnych, czyli przywrócone dawne „bykowe”. Ojcowie nie będą płacić. Ojcowie
pewnie też nie.

30 lipca

2 sierpnia

Wspaniałym pomysłom miłościwie
nam panujących nie ma końca. Mówi się,
że w kręgach ustawodawczych dojrzewa
decyzja o oﬁcjalnym zezwoleniu na odstrzał bobrów, bo to i narodowa tradycja
i wykwintne mięsko, a przede wszystkim bobrze ogony, czyli tak zwane „PLUSKI”, będące podobno znakomitym afrodyzjakiem gwarantującym zwiększenie
obywatelskiego przyrostu naturalnego.
No, to tylko patrzeć, jak będziemy mieli
„500 PLUSK” miesięcznie. Jednym słowem bobra zmiana. Do ostatniego bobra. I dobra.

I znowu następny problem. W aptekach nie wiedzieć czemu brakuje leków,
co podobno było nie do przewidzenia!
Osobiście uważam, że i na braki leków,
i na inne braki najlepszym lekarstwem
byłyby obowiązkowe szczepienia przeciw atroﬁi mózgu i czopki na porost rozumu. Z listą kwaliﬁkujących się do leczenia nie byłoby problemu.

1 sierpnia
W mediach coraz więcej alarmujących
doniesień o kryzysie w służbie zdrowia,
związanym z błyskawicznie narastającym
brakiem personelu medycznego. To
bardzo niepokojące. Może więc rozwiązaniem problemu byłoby utworzenie na wzór Wojsk Obrony
Terytorialnej, Medycznej Służby Terytorialnej? Mogliby do
niej wstępować wszyscy ochotnicy, którzy po 2-tygodniowym kursie przysposobienia zawodowego, otrzymaniu białego fartucha i słuchawek, wypełniliby luki w obsadach oddziałów szpitalnych i przychodni. Cały problem podobno w tym, że nie ma
kto leczyć, więc kryzys leczenia by zniknął, co można natychmiast euforycznie ogłosić w mediach jako kolejny sukces a cichcem liczyć na samowyleczenia, co w medycynie czasami się zdarza.

10 sierpnia
Robię się coraz bardziej nerwowy. Ani
leżeć, ani siedzieć spokojnie nie mogę.
Nosi mnie. Do tego w tej telewizji, którą
odpłatnie mamy, na okrągło tylko afery,
kłamstwa, przepychanki, absurdy, przedwyborcze obietnice i nieparlamentarne
podchody. Sąsiad mówi, że to normalne, w końcu kulturę polityczną i dyplomatyczną mamy mniej więcej na poziomie pełzającego nepotu, wczesnego neoﬁtu, dolnego prymitywu i późnego dewotu. O epoce suwerena łupanego i erze
strugania wariata nie wspominając. Ogólnie czysta fornalność i nie ma się czemu
dziwić. Wieczorem poprosiłem o coś na
uspokojenie, żeby mnie tak nie nosiło.
Przez pomyłkę dostałem bisacodyl. Przestało mnie nosić, zaczęło mnie ganiać.
Myślałem, że zwariuję. Sąsiedzi też.

16 sierpnia
Jutro wypisują mnie do domu. Kontrolę lekarską, zgodnie z obowiązującą kolejką, mam wyznaczoną już na 10 września 2025 roku, bo się miejsce zwolniło.
Tylko się cieszyć!!!…
Irosław Szymański

LIL w internecie: www.oil.lublin.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

Prof. Leszek Szczepański (1933-2019)
W dniu 23.01.2019 r. po długiej ciężkiej chorobie i dużych
cierpieniach, odszedł od nas Nasz Mistrz, Znakomity Lekarz,
Nauczyciel, ale nade wszystko Fantastyczny Człowiek, dla wielu Prawdziwy Przyjaciel.
Całe życie prof. Leszka Szczepańskiego związane było z Lublinem. Od 1951 r. studiował w Lubelskiej Akademii Medycznej (wtedy Akademii Lekarskiej), którą skończył w 1957 roku.
Z powodu braku miejsca pracy w Lublinie, na 3 lata wyjechał
do Połczyna Zdroju, gdzie pracował w sanatorium, w pogotowiu ratunkowym oraz okresowo w oddziale chorób wewnętrznych tamtejszego szpitala.
Po powrocie do Lublina rozpoczął pracę w Katedrze Chorób
Wewnętrznych, zajmując się kardiologią, później hematologią,
aby w końcu w ramach Kliniki Hematologii, kierowanej wtedy przez prof. Kowalewskiego, dzięki dużym staraniom i wysiłkom, założyć pododdział reumatologii, zalążek reumatologii lubelskiej. W 1991 roku Profesor Szczepański objął II Katedrę Chorób Wewnętrznych, w skład której wchodziła Klinika Hematologii i właśnie świeżo powstała Klinika Reumatologii, której został kierownikiem. Piastował to stanowisko aż do
emerytury w 2003 roku.
Wielu z nas rozpoczęło pracę właśnie w momencie powstawania kliniki, pod Jego skrzydłami rozpoczęliśmy przygodę z reumatologią, a w zasadzie większość z nas przygodę z medycyną,
przygodę z zawodowym życiem lekarskim. Profesor pozwalał
samodzielnie podejmować decyzje, co uczyło wszystkich odpowiedzialności za własne czyny, ale i odwagi w postępowaniu.
Traktował nie tylko pracowników kliniki, ale również innych
kolegów – reumatologów, pracujących w poradniach, innych oddziałach – jak partnerów w rozmowie lub dyskusji, nigdy nie narzucając własnego zdania, często zachęcając do przedstawiania

własnych pomysłów. Jak się później zorientowaliśmy, nie ma lepszej drogi dla lekarza w zdobywaniu umiejętności. Nigdy nie zapomnimy ulubionych
słów Profesora, kierowanych do nas, kiedy przychodziliśmy z jakimś problemem czy wątpliwościami:
„Hm, masz maturę? Tak, to poradzisz sobie!”.
Dzięki Drogiemu Szefowi uczestniczyliśmy w zmianie oblicza reumatologii, biorąc udział w dzieleniu się wiedzą na licznych zjazdach zagranicznych, krajowych, jak i organizowanych przez zespół kliniki w pięknych miejscach Lubelszczyzny i Polski, które na przełomie lat dziewięćdziesiątych i milenium, stały się kto wie, czy nie najważniejszym wydarzeniem
reumatologicznym w Polsce. Razem stawialiśmy też pierwsze
kroki w prowadzeniu badań klinicznych, dzięki którym nowoczesne leki są już obecnie codziennością i wielkim sukcesem
reumatologii.
Niezależnie od pasji naukowej i klinicysty, prof. Szczepański czerpał ogromną radość z praktykowania, jak to mawiał,
reumatologii „podwórkowej”, przyjmując pacjentów w swoich Gabinetach Profesorów przy ul. Kruczej. Robił to niemalże do końca swoich dni, udowadniając, że medycyna była jego prawdziwą miłością, a nam pokazując, że bycie lekarzem to
nie tylko holistyczna opieka nad pacjentem, ale też budowanie
relacji między ludźmi, czerpanie radości z życia.
Takim zapamiętamy Naszego Drogiego Profesora, wieloletniego Szefa, takim pozostanie w naszych sercach na zawsze.
Z dumą nosimy i będziemy nosić miano Jego Wychowanków.
Spoczywaj w pokoju Drogi Szeﬁe.
W imieniu wychowanków Profesora Leszka Szczepańskiego
Dariusz Chudzik

Prof. Andrzej Papierkowski (1938-2018)
W listopadzie 2018 r. odszedł od nas profesor Andrzej Papierkowski.
Wspaniały Człowiek i Lekarz, zawsze życzliwy,
pełen empatii, ciepły i serdeczny w kontakcie zarówno z chorym dzieckiem, jak i jego rodzicami.
Pożegnaliśmy Człowieka, dla którego medycyna, a zwłaszcza
pediatria były pasją. Profesor leczył kilka pokoleń pacjentów.
Posiadał ogromną wiedzę, którą stale pogłębiał i dzielił się nią
z każdym lekarzem, który tego potrzebował.
Po ukończeniu studiów otrzymał propozycję pracy od
prof. Antoniego Gębali i w 1964 roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Dzieci Młodszych Instytutu Pediatrii Akademii
Medycznej w Lublinie. Swój rozwój naukowy doskonalił przebywając na stażach w klinikach w Belgradzie, Zurychu, Rzymie i Hanowerze.
Był kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy, promotorem
i recenzentem wielu prac magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych. Był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. Wiele z nich było i nadal jest skarbnicą wiedzy
dla studentów i lekarzy.
Profesor Papierkowski pełnił funkcję prodziekana, a następnie przez dwie kadencje funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii AM w Lublinie. Był członkiem wielu Rad Naukowych i Społecznych oraz Komisji Rektorskich i Senackich Uczelni. Za swą aktywną działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień. Był również kierownikiem, a następnie konsultantem
28

Oddziału Nefrologicznego Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego w Rymanowie Zdroju. Prowadził także Poradnię Nefrologiczną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Matki i Dziecka w Lublinie. Pełnił także
funkcję konsultanta powiatowego. Przez wiele lat był przewodniczącym lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego
Głównym przedmiotem zainteresowań medycznych Profesora była nefrologia i gastroenterologia.
Zapamiętamy Go jako osobę niezwykle oczytaną, o rozległej wiedzy humanistycznej, i wysokiej etyce lekarskiej, człowieka błyskotliwego, z dużym poczuciem humoru.
Ciepło wspominamy atmosferę panującą w klinice pod kierownictwem profesora Papierkowskiego – pełną wzajemnej
życzliwości, serdeczności. Profesor zawsze był dla nas wsparciem, zawsze mogliśmy liczyć na Jego wyrozumiałość i życzliwość.
Odszedł od nas wybitny lekarz i naukowiec oraz wyrozumiały nauczyciel, który swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał
wielu pokoleniom lekarzy pediatrów. Nad cierpieniem małych
pacjentów pochylał się z dużym spokojem, lecząc nie tylko ich
ciała, ale także dusze. Wraz z odejściem Pana Profesora środowisko pediatryczne poniosło niepowetowaną stratę.
Panie Profesorze, na zawsze zachowamy Pana w naszych
sercach.
Pracownicy Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii
UM w Lublinie
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Zaproszenie
VIII Zjazd XXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

„Granice endokrynologii
i diabetologii dziecięcej”
odbędzie się w Lublinie 3-5 października 2019.
Tematy zjazdu: Zaburzenia wydzielania wewnętrznego noworodków i wcześniaków, nowe metody leczenia chirurgicznego w endokrynologii dziecięcej. Zaburzenia rozwoju płciowego – rola endokrynologa, ginekologa i chirurga dziecięcego. Choroby autoimmunizacyjne w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Programy terapeutyczne w endokrynologii
i diabetologii dziecięcej. Niskorosłość – co jeszcze można zrobić. Nowe metody monitorowania i leczenia cukrzycy typu 1.
Zaburzenia hormonalne u dzieci związane z leczeniem onkologicznym. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój zaburzeń endokrynologicznych i cukrzycy u dzieci.
MIEJSCE OBRAD: Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2, Lublin.
Dodatkowe informacje
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
tel. +48817185440, endo@dsk.lublin.pl

Rejestracja

Zapraszamy Państwa do udziału w XXI edycji konferencji Lubelskie Spotkania Naukowe, która odbędzie się
w dniach 12-14 września 2019 roku w Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Tematem przewodnim zjazdu będą „Nowe perspektywy
i zagrożenia w psychiatrii”. W trakcie LSN odbędą się sesje
poświęcone postępom w diagnostyce i psychofarmakoterapii
zaburzeń psychicznych, środowiskowym i cywilizacyjnym
zagrożeniom zdrowia psychicznego, psychiatrii wojskowej,
seksuologii oraz nowym technologiom w psychiatrii.
Rejestracja online odbywa się przez stronę internetową
konferencji: http://lsn.org.pl/

Nowy adres Wydziału Gospodarki
Lekami Lubelskiego OW NFZ
Komunikat o zmianie danych adresowych Wydziału Gospodarki
Lekami Lubelskiego OW NFZ
Uprzejmie informuję, że od 3 czerwca 2019 roku Wydział Gospodarki Lekami Lubelskiego OW NFZ, który zajmuje się m. in. wydawaniem numerów recept refundowanych dla wszystkich lekarzy, został
przeniesiony na ul. Szkolną 18 (budynek Biblioteki UM), III piętro, pokoje 301-306. Numery telefonów pozostają bez zmiany.

Zaproszenie

• on line – rejestracja na stronie www.grupamedica.pl
• faksem – formularz zgłoszeniowy należy wysłać na numer 42 630
07 74
• mailem – skan formularza zgłoszeniowego można wysłać na adres:
konferencje@grupamedica.pl

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii
i Ortopedii Nieoperacyjnej
połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się
w dniach 5-7 grudnia 2019 roku
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Rejestracja jest już możliwa. Zapraszamy na stronę internetową
www.ortreh.pl oraz www.facebook.com/ortreh

Spotkania PTS w Lublinie

Pielgrzymki – wycieczki
Do źródeł Nowenny pompejańskiej
termin: 16-23.09.2019 r.
W programie:
Pompeje, Wezuwiusz, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Neapol, Caserta i fakultatywny wyjazd na Capri.
Wypoczynek nad morzem w hotelu: La Perla Castel Volturno.
Cena 2860 zł + 300 euro
(bilety lotnicze, noclegi + śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenia, wycieczki).
Zapisy: Duszpasterstwo Służby Zdrowia – tel.: 663 983 783.
Biuro Pielgrzymkowe KAMA TOURS – tel.: 575 405 725.

Sylwester we Lwowie

Duszpasterze diecezjalni służby zdrowia

termin: 30.12.2019-1.01.2020 r.,
cena 659 zł/os. + 350 zł za bal sylwestrowy

Pielgrzymka samolotowa do Meksyku
termin 1-10.02.2020 r.,
cena 980 USD + 3100 PLN (w Polsce) i 230 USD (w Meksyku)
Szczegóły zapisów z programami wyjazdów na stronie

www.dsz.oil.lublin.pl

Lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawia terminy spotkań naukowo-szkoleniowych:
9.09.2019
7.10.2019
4.11.2019
9.12.2019
Zmienia się miejsce spotkań. Teraz będzie to sala konferencyjna w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej
przy ul. Chmielnej 4.

Archidiecezja lubelska – ks. Wojciech Iwanicki
tel. 663 983 783, e-mail: wiwanicki@o2.pl
Diecezja siedlecka – ks. dr Piotr Pielak
tel. 513 170 200, e-mail: pielakp@op.pl
Diecezja zamojsko-lubaczowska – ks. Czesław Koraszyński
tel. 602 783 279, e-mail: czekor@op.pl
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Praca
Lekarze

30

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. Tel. 604 275 282.

MEDICUS 8-9/2019

• Nawiążemy współpracę z doświadczonym lekarzem dentystą endodontą, chirurgiem, ortodontą. Oferujemy korzystne warunki umowy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres zdrowezeby@upcpoczta.pl. Prosimy o zamieszczenie dopisku o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Stomatologii Zdrowe Zęby
z siedzibą, ul. Staszica 8 lok.7 w Lublinie na potrzeby procesu rekrutacji”. Tel. 511 518 895.
• 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.
• Pilnie zatrudnimy lekarza stomatologa w Żyrzynie (15min od Puław i około 30 min S17 od Lublina). Praca na NFZ w niepełnym wymiarze godzin
oraz pacjenci prywatni. Atrakcyjne wynagrodzenie (50 gr za punkt NFZ). Prosimy o kontakt telefoniczny nr 533 009 298 lub nr 512 799 701.
• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomatologa do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bardzo korzystne warunki współpracy. Do dyspozycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.
• NZOZ – Centrum Stomatologii Estetycznej Orto-Plus w Puławach, nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem – pacjenci komercyjni.
Oferujemy pracę w nowoczesnej przychodni
(mikroskop, CBCT, RVG, laser mikrochirurgiczny
i biostymulacyjny). Możliwość kształcenia w dziedzinie protetyki i ortodoncji w szerokim zakresie. Tel. 81 888 17 18.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatologa
w charakterze endodonty. Nie wymagamy specjalizacji. Tel. 503 112 093.
• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lubartowie/Woli Skromowskiej (certyfikat ISO) zatrudni
lekarzy stomatologów oraz protetyków do pracy w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zapewniamy komfort pracy w nowoczesnych placówkach
i przyjaznej atmosferze. Tel. 603 063 060.
• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza dentystę. Tel.
503 112 093.
• Citodent Centrum Stomatologiczne w Kielcach.
Przychodnia Wojewódzka zatrudni lekarza dentystę ortodontę w naszej firmie na bardzo dobrych warunkach lub lekarza rezydenta w zakresie ortodoncji z minimum dwuletnim stażem
specjalistycznym. Zgłoszenia prosimy kierować
na e-mail przychodniacitodent@ap.pl lub telefonicznie 605-200-549.
• Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą w gabinecie prywatnym w Puławach. Gwarancja
„dniówki”. Wymagana działalność gospodarcza,
2 lata doświadczenia. Wtorki/czwartki rano, piątki po południu, co 2. sobota. Szczegóły do ustalenia. Tel. 606 268 429, awo.dent.pulawy@gmail.com
• Specjalistyczna Klinika Pro Family Med zatrudni lekarza stomatologa i lekarza specjalistę kardiologa. Proponujemy rynkowe warunki współpracy i wynagrodzenia, liczną grupę pacjentów
w ramach umowy z NFZ (½ kontraktu), oraz
możliwość przyjmowania pacjentów na zasadach komercyjnych. Więcej informacji na nasz
temat można znaleźć na naszej stronie i fanpage’u: www.profamilymed.pl oraz https://www.
facebook.com/profamilymed. Kontakt e-mail:
wlodzimierz.pytlak@profamilymed.pl, mobile:
605 110 279.
• NZOZ w Chełmie pilnie zatrudni lekarza stomatologa do pracy na NFZ i prywatnie. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Tel. 82 565 88 75,
604 275 282.
• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.

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

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trakcie
specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowoczesna
przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• NZOZ w Chodlu zatrudni lekarza rodzinnego lub
pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie, do pracy w POZ, dogodne warunki pracy i płacy – do
uzgodnienia. Tel. 501 086 886.
• Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Lubartowie/Woli Skromowskiej (certyfikat ISO) zatrudni
lekarzy do pracy w POZ. Mile widziani specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zapewniamy komfort pracy w nowoczesnych placówkach i przyjaznej atmosferze. Tel.
603 063 060.
• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach medycyny: ginekologii i położnictwa, chorób płuc, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, lekarz systemu – praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w kancelarii
SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 70, sekretariat@
spzozkrasnystaw.pl
• Praca dla lekarza rodzinnego w przychodni POZ
w okolicach Hrubieszowa na samozatrudnienie
lub umowę zlecenie. Mile widziany lekarz z dowolną specjalizacją lub w jej trakcie. Elastyczne
godziny – od 4h do 10h dziennie. Dobra stawka
godzinowa. Tel. 535 282 875.
• Oferuję miejsce rezydenckie z zakresu medycyny rodzinnej. Atrakcyjny dodatek do pensji rezydenckiej. Przychodnia POZ z akredytacją w powiecie hrubieszowskim. Praca pod okiem doświadczonego lekarza medycyny rodzinnej, służącego radą/pomocą. Tel. 535 282 875.
• Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świdniku pilnie zatrudni: •
lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych, • lekarza w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala, • lekarza w Oddziale Neonatologicznym Szpitala. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej (kontraktu) – w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) bądź pełnienie dyżurów w ww.
oddziałach. Kontakt telefoniczny (81) 751 42 15,
(81) 751 46 64.
• Zatrudnię specjalistów lub lekarzy rezydentów
w por. okulistycznej i neurologicznej w Krasnymstawie, mającej kontrakt z NFZ. Forma współpracy i warunki finansowe do uzgodnienia. Tel. 602
115 527.
• Centrum Medyczne Strażacka w Opolu Lubelskim zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i zatrudnienia. Tel. 693 725 253.
• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.
Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarza deklarującego chęć rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
chirurgii naczyniowej. Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia. Tel.(84) 677 35 80 lub 677 35 93.

• Przychodnia w Lublinie zaprasza lekarzy. Możliwy wynajem pod POZ. Tel. 602 589 549.
• Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna w Lubartowie, ul. Łąkowa 20, zatrudni lekarza w POZ. Tel. 81 854 62 36.
• Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: • ginekologii i położnictwa, •
anestezjologii i intensywnej terapii, • chorób wewnętrznych, • radiologii i diagnostyki obrazowej,
• chorób płuc, • chirurgii ogólnej, • medycyny ratunkowej, • lekarz systemu – praca w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym. Serdecznie zapraszamy
do podjęcia negocjacji w celu nawiązania współpracy z naszym szpitalem. Kontakt SPZOZ Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw, tel.
82 576 21 70, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl
• SP ZOZ w Kurowie zatrudni lekarza (specjalistę medycyny rodzinnej lub internistę) do pracy w POZ w filii w Klementowicach w pełnym
wymiarze godzin. Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia. Termin rozpoczęcia pracy – wrzesień 2019 r. Tel.
695 949 281.
• SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy internistę, pulmonologa, lekarza POZ, chirurga, anestezjologa, radiologa i kardiologa. Dobre warunki zatrudnienia. Tel. 84 696 32 96.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie hematologii,
radiodiagnostyki, chorób wewnętrznych lub lekarzy chcących się specjalizować w jednej z tych
dziedzin. Oferty proszę kierować na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, e-mail: zamosc@szpital.
com.pl
• NZOZ PLR „Familia” zatrudni lekarza rodzinnego
lub internistę, na dobrych warunkach – umowa
kontraktowa, lub warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 512 272 678, 512 272 688, 512 272 677,
575 220 261.
• Poszukujemy lekarza rodzinnego do przychodni w Lublinie, ul. Przyjaźni 13, telefon kontaktowy: 535 045 960.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza psychiatrę lub
w trakcie specjalizacji, w ramach umowy z NFZ
(miesięcznie ok. 1800 pkt). Tel. 729 941 974, 511
123 247.
• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów, filia w Poniatowej przy ul. Lubelskiej 3, nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności. Warunki współpracy do uzgodnienia. Tel. 602 407 672, email: bok@
luxmednaleczow.pl
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza do współpracy lekarzy: ginekologów do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub na dyżury, anestezjologów do pracy
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
i/lub na dyżury, internistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i/lub na dyżury, chirurgów do pracy w Poradni Chirurgicznej, ortopedów do pracy w Poradni Ortopedycznej i/lub
w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, neurologów do pracy w Poradni Neurologicznej i/lub
na dyżury w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz lekarzy do pracy w SOR.
Oferujemy przyjazną atmosferę pracy, atrakcyjny system wynagradzania, elastyczny, dopasowany do potrzeb i możliwości lekarza czas pracy. Chętnie nawiążemy także współpracę z lekarzami będącymi w trakcie specjalizacji oraz lekarzami chcącymi specjalizować się w ww. dziedzinach. Celem uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu: tel. 83 414 72 28, e-mail:
rekrutacja@szpitalbp.pl, www.szpitalbp.pl

• Gabinet stomatologiczny w Rykach zatrudni
stomatologa. Duża baza pacjentów, atrakcyjne
warunki zatrudnienia. Praca na NFZ i prywatnie. Kontakt: stomatologia.ryki@gmail.com lub
tel. 692 302 636.
• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Abramed
(miejscowość Abramów 30 km od Lublina i 30
km od Puław) poszukuje lekarza ortodonty, mile widziana Pani Doktor ze specjalizacją jak również osoba zajmująca się ortodoncją po kursach.
gabinet.abramed@gmail.com tel. 507 968 945.
• Poradnia Medyczna Multimed w Lublinie podejmie współpracę z lekarzem stomatologii zachowawczej z endodoncją. Praca z mikroskopem,
a także z lekarzem protetykiem. Tel. 793 501 543
e-mail: agnes@eserwer.pl

Drobne
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Medicus – medicus.lublin.pl
LIL – oil.lublin.pl
reklama

• 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. 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 fotel ginekologiczny w dobrym stanie. Tel. 607 046 004.

• Sprzedam lokal na gabinety, 91 mkw. + 33 mkw.,
Lublin, ul. Ametystowa 16, cena 4880 zł/mkw.
Tel. 507 182 999.
• Sprzedam dobrze prosperującą Przychodnię Lekarza Rodzinnego wraz ze stomatologią. Umowa z NFZ. Placówka działa od 10 lat. Jest położona w Lublinie na młodym i prężnie rozwijającym się osiedlu. Tel. 601 283 362, 601 410 400.
• Sprzedam Dentaport ZX – mikrosilnik kompatybilny do endometru ROOT ZX. Sprzęt z 2007
roku, nieużywany, w firmowym opakowaniu.
Atrakcyjna cena. Tel. 512 223 671.
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologiczny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Istnieje również możliwość prowadzenia praktyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia – 20
km od Biłgoraja, tel. 572 204 570.
• Sprzedaję gabinet stomatologiczny (wyposażenie z miejscem, które mieści się w Dęblinie
w Przychodni Kolejowej Sp. z o.o. NZOZ). W skład
wyposażenia wchodzi: autoklaw Millenium B
Mocom z możliwością podłączenia drukarki; unit
stomatologiczny A-DEC Performer wraz z kompresorem oraz asystorem i fotelikiem dla lekarza; skaler PIEZON EMS; endometr; zgrzewarka
EURONDA; destylatorka; wstrząsarka do amalgamatu; łącznie z mebalmi produkowanymi na zamówienie oraz pełne wyposażenie w narzędzia
zabiegowe i do chirurgii. Pierwszy właściecil od
początku 2002 roku, kiedy gabinet został założony. Sprzęt był systematycznie serwisowany. Tylko
do usług komercyjnych. Kontakt: 604 943 892.
• Tanio sprzedam: Analizator Biochemiczny ACCENT200BARCODE, rok produkcji 2015. Tel.
82 566 31 80.
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologiczny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Istnieje również możliwość prowadzenia praktyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia – 20
km od Biłgoraja, tel. 572 204 570.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie
w Kalinowicach 257j. Praca na NFZ i prywatnie.
Tel. 888 407 048.
• Sprzedam Dental Unit model V1000 mało używany, żółty. Tel. 668 272 790.

Składki członkowskie w 2019 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.
Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.
Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę członkowską
w wysokości 10 zł miesięcznie.
Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat
lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
Czasowe zwolnienie z opłacania składki
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz
z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe
zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na
kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki.
Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do
czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość
składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
Składki należy opłacać przelewem na indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.
Numer indywidualnego konta do wpłat składek członkowskich można sprawdzić na stronie
Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://www.oil.lublin.
pl/skladki.html
Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl
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.
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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 ds. Lekarzy Seniorów:
81 536-04-65

• Komisja Stomatologiczna:
81 536-04-87,
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Marek Urban
tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl
• 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:
tel./fax 83 344-28-87
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
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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

