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W numerze:
• Wydarzenia w LIL
Opadł wyborczy pył, pora wrócić do codzienności i mieć nadzieję, że pieniędzy danych i obiecanych nikt nam nie zabierze.
A propos pieniędzy. Szanowni Koledzy, uaktywnili się znowu różnej maści wyłudzacze przesyłający listy obligujące nas do przystąpienia do
różnego rodzaju rejestrów centralnych. Do tego
dołączony jest druk zapłaty. Oczywiście jest również wzmianka o konsekwencjach.
PAMIĘTAJMY, nie płacimy za żadne wpisy do rejestru, a jeżeli Was korci, jest telefon do
Izby Lekarskiej, są radcy prawni, szybko rozwieją Wasze wątpliwości.
A propos radców prawnych. Pojawiły się znowu propozycje całodobowej opieki prawej, możliwości
zadzwonienia w każdej chwili i uzyskania porady prawnej. Nie wiem komu i po co potrzebny radca prawny
w środku nocy w sporze z pracodawcą. Takie rzeczy załatwia się przy biurku i trwają one z reguły minimum około miesiąca. Najkrótsza droga przez Inspekcję Pracy wynosi 30 dni. A może lepiej przyjść do Izby i porozmawiać
z prawnikami (aktualnie pracuje ich czterech). Gdyby doszło do potrzeby reprezentacji, mamy podpisane umowy
z kancelariami – też nie ma problemu. Mamy rzecznika
praw lekarza. Tylko najpierw trzeba przyjść. A nie rozpoczynać samemu wojnę, korzystać z porad z nieznanego
źródła, a jeszcze lepiej radcy prawnego pracodawcy, i po
poniesionej klęsce dopiero szukać pomocy i mieć pretensje. Nie jesteśmy prawnikami i nie próbujmy się w nich
bawić. Nie chowajmy również głowy w piasek i miejmy
odwagę powiedzieć, co nas boli osobiście.
Ostatnio zrobiło się modne wśród rezydentów pisanie anonimów, niektóre nawet mają dobry zalążek literacki. Wysyłane są po omacku w różnych kierunkach,
oprócz tego właściwego. Jest taka jedna instytucja, która musi reagować na doniesienia anonimowe. Nie może
również ujawnić źródła informacji podpisanej imieniem
i nazwiskiem. Ten sam obowiązek ciąży na radcy prawnym – musi dochować tajemnicy zawodowej. Ale wiedzę powinien posiąść od konkretnego człowieka, lub grupy ludzi, aby móc skutecznie interweniować. Więc zamiast uprawiać anonimową epistolograﬁę zapraszam na
ulicę Chmielną 4, jeżeli my nie damy rady znamy takich,
którzy dadzą. Poza tym duży może więcej, już parę razy
nam się to sprawdziło.
Leszek Buk
lbuk@oil.lublin.pl, tel. 601 800 779
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Wydarzenia

Młodzi z prawem do leczenia
innych
Ponad 200 młodych, świeżo upieczonych lekarzy i lekarzy
dentystów dostąpiło zaszczytu odebrania Prawa wykonywania zawodu. Uroczysta ceremonia, która odbyła się 23 września w auli Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, zgromadziła nie tylko absolwentów Uniwersytetu Medycznego, ale także ich najbliższych i przyjaciół.

Leczyć dzieci coraz lepiej
Blisko 400 lekarzy uczestniczyło w zorganizowanym z rozmachem i wielką starannością VIII Zjeździe i XXIV Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, które odbyło się w dniach 3-5 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera.

– Otrzymujecie dzisiaj ważny dokument – przepustkę do
zawodu, ale dołączyliśmy do niego coś jeszcze, z czym nigdy się nie rozstawajcie: to Kodeks Etyki Lekarskiej – mówił do zebranych Leszek Buk, prezes ORL.

Uroczystość była też okazją do przedstawienia (i przypomnienia) na czym polega rola samorządu lekarskiego,
jakie cele i zadania realizuje Izba Lekarska, a także jakie
świadczy dla swoich członków usługi. W przejrzysty i bardzo atrakcyjny sposób przedstawił to wiceprezes LIL Grzegorz Pietras.
Ukoronowaniem wydarzenia był koncert – minirecital lekarki Agnieszki Zarębskiej-Dusznik.
aa

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Iwona Beń-Skowronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną UM w Lublinie.
W konferencji wziął udział wiceminister zdrowia Marcin
Miłkowski oraz przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej prof. Mieczysław Walczak, a także inni członkowie zarządu towarzystwa.
W trakcie trwających trzy dni obrad wysłuchano 40 wykładowców z Polski, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Eksperci omawiali problemy diagnozowania i leczenia m.in. zaburzeń wzrastania u dzieci, zaburzeń czynności nadnerczy i tarczycy oraz nieprawidłowości dotyczące dojrzewania.
W trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji prof. Leszek
Szewczyk, były kierownik Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał
Medal 450-lecia Unii Lubelskiej.
aa

oil.lublin.pl

Dyplomy, dyplomy, dyplomy…
Kolejna grupa absolwentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie opuściła mury uczelni. Przyszli lekarze i dentyści
studiowali w latach 2013-2019. W tym roku absolutorium z uroczystym wręczeniem dyplomów ukończenia studiów dla studentów z I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym odbyło się 12 października w auli Collegium Maius przy
ul. Jaczewskiego 4, a dla studentów z Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Anglojęzycznym 26 października br.

Gaudeamus u medyków
Blisko 2 tysiące studentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie rozpoczęło swój pierwszy rok nauki i to dla nich
w wyjątkowy sposób zabrzmiało Gaudeamus. W czasie inauguracji roku akademickiego rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Andrzej Drop, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny. Wykład inauguracyjny pt. „Życie bez nerek – leczenie nerkozastępcze
w obecnej dobie” wygłosił prof. Wojciech Załuska.
aa

Tradycyjnie lubelski samorząd lekarski honoruje tych absolwentów, którzy w sposób wybitny i z celującymi ocenami na dyplomie kończą naukę. W tym roku to aż 11 osób z obu wydziałów – poniżej lista prymusów, którzy z rąk prezesa LIL Leszka Buka otrzymali stetoskopy internistyczne ﬁrmy Littmann,
a dentyści bony na zakupy książek, sprzętu lub np. fartuchów
do wykorzystania w sklepie medycznym Ambulans.
• I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
UM – dyplom lekarza z wynikiem celującym otrzymało
pięciu lekarzy:
Paweł Obierzyński – 4,86
Magdalena Szydełko – 4,82
Jakub Czyż – 4,79
Dominika Fic – 4,78
Aleksandra Czupryńska – 4,76
• Osoby z najwyższą średnią na kierunku lekarsko-dentystycznym to:
Aleksandra Jones – 4,52
Dorota Woźniak – 4,52
Marta Mysiurska – 4,50
Anna Ołtarzewska – 4,50
• Na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym UM najwyższą średnią ocen otrzymały:
Agnieszka Kamińska – 4,73
Agnieszka Radzka – 4,73.
aa

Jubileusz szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu

Piękny 25-letni
11 października 2019 r. świętowano jubileusz 25-lecia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.
Najważniejszym punktem uroczystości było poświęcenie
i otwarcie hybrydowej sali operacyjnej, już drugiej działającej
w szpitalu. Nowa sala to wspaniały prezent na urodziny placówki. Jest przeznaczona głównie dla neurochirurgów, w poprzedniej wykonywane są m.in. operacje kardiochirurgiczne.
W trakcie uroczystości prezes LIL Leszek Buk wręczył dyrektorowi jubilata Andrzejowi Mielcarkowi Honorowy Dyplom Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Informacje

Refundacja części kosztów
szczepień
Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie sﬁnansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom
LIL w 2019 r. Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL, współmałżonkowie i ich małoletnie dzieci. Zwrot części opłaconej kwoty dotyczy wyłącznie szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych
obowiązujących na dany rok kalendarzowy. Zwrot części pieniędzy będzie możliwy wyłącznie na podstawie wniosku członka LIL, złożonego
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r., wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Treść uchwały
i wniosek do pobrania (pdf) są dostępne na
stronie OIL:
https://nowa.oil.lublin.pl/news/664

(jj)

Na FORUM szukaj żony!
Szpital Wojewódzki w Zamościu jest placówką wielospecjalistyczną, w której udzielana jest pomoc medyczna pacjentom z całego regionu oraz kraju. Jest jednym z największych
i zarazem wiodących ośrodków medycznych w województwie lubelskim. Swoim zakresem działania obejmuje ok. 1 mln
mieszkańców.
W szpitalu wykonuje się wysokospecjalistyczne procedury kliniczne. Prężnie rozwijają się oddziały, które są domeną
ośrodków uniwersyteckich, m.in.: kardiologia, kardiologia inwazyjna, kardiochirurgia, neurologia, neurochirurgia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna i chirurgia naczyniowa.
W ciągu roku hospitalizowanych jest tu ponad 34 tys. pacjentów, a dziennie na oddziały szpitalne przyjmowanych jest ok.
80-90 chorych. Rocznie z porad ambulatoryjnych korzysta ponad 200 tys. chorych, co średnio daje ponad 500-600 porad specjalistycznych udzielonych jednego dnia.

Prezydium Rady Okręgowej/Rada Okręgowa LIL zaprasza na forum dyskusyjne dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Chcemy udostępnić możliwość dyskusji, wymiany
zdań za pośrednictwem nowego medium. Tematyka forum
nie jest ograniczona, może dotyczyć wykonywania zawodu,
przepisów i problemów, z jakimi spotykamy się w pracy, może
dotyczyć hobby i naszych zainteresowań, może pomóc znaleźć kupca lub sprzedającego podręcznik, sprzęt medyczny,
ale też rower, samochód? Nie ma problemu, żeby zamieścić
ogłoszenie matrymonialne. Jedyne ograniczenie to dostęp
wyłącznie dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej i imienna
identyfikacja wszystkich uczestników. Moderacja forum będzie polegać na tym, że niedopuszczalne będą wpisy łamiące prawo lub dobre obyczaje.
Zapraszamy pod adresem

FORUM.OIL.LUBLIN.PL
Grzegorz Pietras

Medicus w internecie: www.medicus.lublin.pl
LIL w internecie: www.oil.lublin.pl

Lekarzu zweryfikuj swoje dane
w Rejestrze Lekarzy LIL!
Wysoki poziom świadczonych tu usług ma odzwierciedlenie
w przyznanych najważniejszych nagrodach oraz wyróżnieniach
m.in.: Najlepszy Szpital w Kraju w 2002 r. w rankingu Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej, czy tytuł Najlepszy Szpital w Polsce w 2014 i 2015 r.
w rankingu Bezpieczny Szpital pod względem jakości opieki
medycznej.
aa
4

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).
Kontakt w tej sprawie tel. 81 53 604 85/81 fax 69;
e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
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Komisja Rekreacji i Sportu

Piknik „pod ziemniakiem”

Mimo niesprzyjającej pogody, ponad 300 osób – lekarzy
i lekarzy dentystów – bawiło się wesoło na zorganizowanym
przez Komisję Sportu i Rekreacji LIL pikniku – Święto Ziemniaka – który odbył się w In Between, w Jastkowie.
Co prawda o pieczeniu ziemniaków i zabawach wokół ogniska nie mogło być w tym dniu mowy – ale organizatorzy przygotowali mnóstwo innych „ziemniaczanych” atrakcji, z których
najchętniej korzystali najmłodsi. Największym powodzeniem
cieszyły się m.in. warsztaty stempli ziemniaczanych i robienie

kartoﬂanych ludzików, a także prowadzone przez profesjonalistów animacje dla dzieci, gry i zabawy ruchowe.
Dla wszystkich główną atrakcją był występ Zespołu Pieśni
i Tańca Dąbrowica a także …menu: doskonałe pajdy czarnego chleba z twarogiem lub ze smalcem, kartoﬂanka, bigos staropolski i smakowity wybór pierogów lubelskich. Była też biłgorajska babka ziemniaczana, bandzwoły z cebulką i konieczne tego dnia ziemniaki zapiekane z czosnkiem i rozmarynem
albo ziemniaki z gzikiem. Palce lizać…
aa

Prawo na co dzień

RODO – kontrole
Unijne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych1 obowiązuje już od półtora roku.
Szum medialny, który
towarzyszył mu na początku znacznie ucichł.
Nie znaczy to jednak,
że o RODO powinniśmy zapomnieć. Każdy
lekarz, wykonujący zawód w formie praktyki lekarskiej, a także lekarze prowadzący podmioty lecznicze, są administratorami danych osobowych swoich pacjentów i są odpowiedzialni za ich ochronę. Sposób wypełniania tego obowiązku może zostać skontrolowany przez prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

O kontroli kilka uwag
ogólnych
Zgodnie z nowymi przepisami2 kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych prowadzi się według
rocznego planu kontroli zatwierdzonego
przez prezesa urzędu (kontrole planowe)
lub wskutek pozyskanych przez urząd informacji, czyli w praktyce na skutek wniesionej skargi (kontrole doraźne). Kontrola nie musi być zapowiedziana, niemniej
w odniesieniu do lekarzy prowadzących
praktyki prywatne oraz podmioty lecznicze, a zatem będących przedsiębiorcami,
ewentualna kontrola powinna być poprzedzona zawiadomieniem i nie powinna zostać wszczęta wcześniej niż 7 dni od momentu jego doręczenia3.

Dokumentacja medyczna
W obowiązującym obecnie planie kontroli dla sektora zdrowia przewidziane są
kontrole „przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji
praw pacjenta do dostępu do dokumentacji

medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”. W praktyce za tym długim
hasłem kryją się kwestie dotyczące odpowiednich procedur dostępu do dokumentacji medycznej z uwzględnieniem
zasad ochrony danych osobowych. Powinny być one w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także w stosownej polityce bezpieczeństwa. Drugim aspektem
kontroli może być także odpłatność za
udostępnianie dokumentacji medycznej.
Warto przypomnieć, że od 4 maja 2018
roku pierwszy wyciąg, odpis, kopia lub
wydruk (ewentualnie zapis na nośniku informatycznym) dokumentacji medycznej
jest nieodpłatny.

Uwaga, kamera!
Kolejnym obszarem ujętym w planie
kontroli, który może dotyczyć lekarzy, będących jednocześnie pracodawcami, jest
przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego – tu również od 4 maja
br. mamy dodatkowe obowiązki. Przede
wszystkim cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu należy ustalić
w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy (ewentualnie w obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie jest objęty
układem zbiorowym ani nie ma ustalonego regulaminu), a każdemu pracownikowi
przed dopuszczeniem do pracy, należy te
informacje przekazać na piśmie. O zamiarze uruchomienia monitoringu należy poinformować pracowników najpóźniej na
2 tygodnie przed jego wprowadzeniem4.
Należy także pamiętać o innych osobach,
których wizerunek może zostać zarejestrowany przez kamery. Wobec wszystkich nich należy spełnić obowiązek informacyjny (np. za pomocą odpowiedniej tablicy) wskazując przynajmniej,
kto jest administratorem danych osobowych, przez jaki czas i na jakiej podstawie

Warsztaty – Migotanie przedsionków
DLA LEKARZY
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
zaprasza na sesję edukacyjną:
„Migotanie przedsionków – podejście niepodręcznikowe”
10.12.2019
więcej informacji na ptk.lublin.pl
6
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prawnej będą one przetwarzane, a także
o prawach przysługujących osobie zarejestrowanej przez monitoring.

Pacjenci się skarżą
Z opublikowanego niedawno sprawozdania z działalności prezesa UODO wynika, że w 2018 roku do urzędu wpłynęło 5565 skarg – dla porównania rok wcześniej było ich 2950. Oznacza to, że nasza
świadomość ochrony danych osobowych
rośnie, i sądzę, że ta tendencja się utrzyma. Prezes przeanalizował także naruszenia ochrony danych, skutkujące ryzykiem
naruszenia praw i wolności osób ﬁzycznych, które każdy administrator ma obowiązek zgłaszać do organu nadzorczego. Od 25 maja do 31 grudnia 2018 roku zgłoszono 1 882 naruszenia z sektora
prywatnego oraz 564 z sektora publicznego, zaś znaczna część z tych incydentów wydarzyła się w placówkach ochrony zdrowia.
Warto mieć świadomość, że stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych to proces, a nie moment. Każdy administrator ma obowiązek stale sprawdzać, czy dobrze go realizuje. Być może
pomogą w tym niebawem kodeksy branżowe, których projekty zostały złożone
przez Porozumienie Zielonogórskie oraz
Polską Federację Szpitali, i czekają na
zatwierdzenie przez UODO. Dopóki to
nie nastąpi warto samodzielnie zatroszczyć się o „bycie zgodnym z RODO”.
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Prawo” jest specjalna podstrona „RODO dla lekarzy”,
na której można poczytać o rozporządzeniu oraz pobrać wzory dokumentów
przydatnych do wdrożenia ochrony danych osobowych we własnej działalności. Przemyślenia wymaga także kwestia
wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
Aleksandra Otawska-Petkiewicz
radca prawny,
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych LIL
1

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r.
2 Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2019 r., poz. 1781
t.j.)
3 Art. 48 ust. 1-2 ustawy z 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców (DzU z 2019 r.,
poz. 1292 t.j.)
4 Art. 222 Kodeksu pracy

Lubelska Izba powstała na nowo
Obecną Izbę Lekarską reaktywowano
6 listopada 1989 r. Władze Lubelskiej Izby
Lekarskiej I kadencji, pod przewodnictwem
prezesa Witolda Fijałkowskiego, z niezwykłą energią i poświęceniem rozpoczęły
tworzenie samorządu lekarskiego. Terytorium działalności Izby obejmowało wtedy
delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie,
Zamościu, Radomiu, Tarnobrzegu oraz Lublinie. Siedzibą Izby początkowo były 3
pomieszczenia w wieżowcu przy ul. Wieniawskiej 14 a potem budynek przy ul. Cichej 4 w Lublinie. Na rozwiązanie czekały
dziesiątki problemów narosłych w ciągu
40 lat administracyjnego sterowania służbą zdrowia.

Oczekiwano wówczas, że tylko radykalna reforma może spowodować przerwanie
procesu postępującej pauperyzacji lekarzy oraz niedoopuszczenie do załamania
systemu ochrony zdrowia. Ważnymi dokonaniami pierwszej kadencji
było zorganizowanie pomocy socjalnej (na którą przeznaczano 25 proc.
budżetu Izby), zrealizowanie zbiorowego ubezpieczenia
nia
OC wszystkich członków LIL,
IL utworzenie
poradnictwa prawnego, a także powstanie
miesięcznika Medicus.

Naprawdę chcieliśmy mieć samorząd
z prof. Ewą Tuszkiewicz-Misztal,
inicjatorką reaktywowania samorządu lekarskiego;
w I kadencji izb lekarskich pełniła funkcję sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,
rozmawia Anna Augustowska
• Tegoroczna rocznica 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego to dobra okazja, aby przypomnieć, że początków reaktywacji izb lekarskich powinniśmy szukać dużo wcześniej,
bo już w1981 roku?
– To prawda. Bez tamtej próby, którą brutalnie przerwał wprowadzony już w trakcie naszych niemal ﬁnalnych obrad, stan
wojenny wprowadzony w grudniu 1981 roku, nie wiem, czy
tak szybko w maju 1989 roku doszłoby do uchwalenia ustawy
o izbach lekarskich. Bo o odrodzeniu naszego samorządu zaczęliśmy myśleć wkrótce po podpisaniu porozumień sierpniowych
w 1980 roku. Pierwsze próby i przymiarki do tego powstały na
fali szalonego optymizmu, jaki ogarnął wtedy całą Polskę. Lekarze działający w strukturach Solidarności, zaczynali tworzyć
zręby przyszłych struktur samorządowych. Powołano Krajową
Komisję Zdrowia i jej regionalne oddziały.
• Nie kryję, że z ogromnym wzruszeniem trzymam Kartę
Uczestnictwa, jaką wydano Pani 16 maja 1981 roku w trakcie Ogólnopolskiej Sesji, którą zorganizowała w Bydgoszczy
Krajowa Komisji Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
LIL reaktywacja
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Naprawdę chcieliśmy mieć samorząd

członków Komisji Krajowej „S”, których internowano. Ja i Barbara Bogdańska (lekarka z Lublina) zdążyłyśmy złapać pociąg do Warszawy a potem, jakimś cudem wskoczyłyśmy do
pociągu wiozącego żołnierzy na przysięgę, który jechał chyba
do Zamościa przez Lublin. I tak 13 grudnia około godz. 5 rano
znalazłam się w Lublinie. Z tego dnia mam zachowaną do dziś
delegację, czyli polecenie służbowego wyjazdu do Poznania,
którą wystawiła mi Komisja Zakładowa „S” z naszej Akademii
Medycznej. Kiedy 10 grudnia 1981 roku wsiadałam do pociągu nie miałam pojęcia, co zastanę po powrocie…
• Zaczął się ponury czas zawieszenia, który trwał aż do przełomu w 1989 roku, którego początkiem były obrady Okrągłego Stołu?
– To dowód na to, że już wtedy spotykaliśmy się,
zjeżdżając z całej Polski, aby dyskutować i tworzyć
pole do wspólnych działań i zmagać się z kulawym
projektem ustawy o izbach lekarskich. W Lublinie
także tworzyliśmy pierwsze zręby organizacyjne.
W sierpniu 1981 roku Komisja Zakładowa Solidarności Akademii Medycznej w Lublinie rozesłała aż tysiąc zaproszeń do lekarzy naszego regionu na zebranie, które miało rozpocząć prace nad
organizacją lubelskiej izby lekarskiej, ale odzew
był bardzo marny – przybyło około 60 osób. Byłam organizatorem tego spotkania i poczułam bolesne rozczarowanie. Z drugiej strony to były całkowicie pionierskie czasy i sama idea samorządności dopiero się w nas kształtowała. Co prawda
w tym czasie do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o izbach lekarskich, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, ale był on niezgodny z zasadami demokracji i dążył do podporządkowania izb Ministerstwu Zdrowia, na co nie mogliśmy się zgodzić. Trwały więc intensywne prace
nad przeforsowaniem projektu ﬁrmowanego przez
Solidarność. Niestety, nie zdążyliśmy, bo w trakcie obrad nad
uchwałą o potrzebie reaktywowania samorządu lekarskiego, które toczyły się od 12 grudnia 1981 r. w Poznaniu na Ogólnopolskiej Konferencji Lekarzy zwołanej z inicjatywy Sekcji Służby
Zdrowia NSZZ „Solidarność”, w nocy 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Pamiętam, że te obrady w pewnym momencie
zostały przerwane komunikatem jednego z lekarzy, abyśmy jak
najszybciej opuścili miejsce naszego spotkania, wymeldowali się z hotelu i natychmiast wyjechali z Poznania. Nie wiem,
skąd wiedział, że tej nocy będzie ogłoszony stan wojenny, nie
wiem, co by było gdybyśmy zostali, ale zapewne czekałby nas
taki sam los, jak obradujących w tym samym czasie w Gdańsku
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– Tak, i trzeba tu podkreślić, że przyjęta przez Sejm 17 maja
1989 roku ustawa o izbach lekarskich to był w zasadzie dopiero
początek. Miesiąc później, 19 czerwca, Rada Państwa powołała Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich. Decyzją tego komitetu powołano tyle lekarskich izb okręgowych, ile było ośrodków akademickich, a więc 11 oraz 3 izby branżowe: wojskową, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kolejową. Taki podział
miał obowiązywać do czasu I Krajowego Zjazdu Lekarzy. Bo
nie wzbudzał on pełnej akceptacji lekarzy.
• To był moment, w którym zaczął działać także lubelski komitet organizacyjny. Entuzjazm, czy …?
– Z jednej strony oczywiście entuzjazm,
ale przede wszystkim ciężka praca, także
z oporem części środowiska, która nie pałała chęcią zmian. Poza tym nie mieliśmy
zbyt wielu narzędzi, aby się organizować.
W pierwszej kolejności musieliśmy przeprowadzić wybory do władz lokalnych a to
wiązało się z przygotowaniem instrukcji
wyborczej, bo nie było jeszcze pełnej ordynacji wyborczej, a potem z przeprowadzeniem już samych wyborów. Chcę tu
przypomnieć, że nasz okręg to było wtedy aż siedem ówczesnych województw!
Wśród nich było siedleckie i radomskie –
ich przedstawiciele robili wszystko, aby
nie wchodzić w struktury izby lubelskiej.
Innym punktem zapalnym były kryteria
wyboru delegatów. Generalnie klimat był
trudny. Całe „biuro” związane z logistyką
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w całości przez zjazd lekarzy, który odbył się 6 listopada 1989 roku – co za paradoks – w dawnym budynku Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Lipowej.
Muszę tu wspomnieć też dr Marię Jakubowską – bardzo oﬁarnie działającą już od 1981 roku.
Kiedy wyjechałam do Libii,
to właśnie Maria przechowała całą dokumentacje aż do
mojego przyjazdu w 1984 roku. Zawsze brała też udział
we wszystkich spotkaniach
i dyskusjach, no i oczywiście
w I Zjeździe. A także niezastąpioną Barbarę Bielec, to
w dużej mierze dzięki niej
do wszystkich na czas dotarły zawiadomienia o zjeździe.
Wojciech Chromiński, wówczas student medycyny i zaprzyjaźnieni studenci z koła
naukowego, wraz z nią prowadzili biuro zjazdowe i, co
ważne, nikt nie oprotestował
zjazdu. Naprawdę chcieliśmy
mieć samorząd.

tworzenia izby woziłam w bagażniku mojego auta
a obawa, że ktoś mi samochód ukradnie, towarzyszyła mi cały czas.
• W zachowanym komunikacie KZ NSZZ „S”
Akademii Medycznej w Lublinie, który powstał już po
uchwaleniu ustawy o izbach
lekarskich, czytamy m.in.:
„Obowiązkiem naszym jest
dążenie, aby we władzach izb
znaleźli się lekarze, do których
mamy bezwzględne zaufanie
zarówno pod względem zawodowym, jak i etycznym i moralnym. Tylko przy zachowaniu tego warunku izby lekarskie mogą spełnić swoje zadanie i podnieść rangę zawodu
lekarza”. Udało się?
– Kandydaci, których wyłoniliśmy do wszystkich organów tworzącej się izby (do ich
powołania upoważniła nas Regionalna Komisja Koordynacyjna Służby Zdrowia Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „S”), to byli ludzie spełniający te kryteria. I ta lista,
do stworzenia której zostali
z ramienia „S” upoważnieni:
Ewa Kopacz, Andrzej Jóźwiakowski, Wojciech Marciniak i Marek Stankiewicz (te
osoby celująco odrobiły swoją
lekcję – każdy delegat wchodząc na salę obrad dostał pełną listę kandydatów do władz),
została ona przyjęta niemal

• Dzisiaj samorząd lekarski to stabilna struktura. Co
zaliczyłaby Pani Profesor do
największych osiągnięć izb
lekarskich?
– Sądzę, że niepodważalną wartością jest nasza niezależność od organów rządowych, od polityki. Tworzymy
własną lekarską reprezentację.
To izby nadają Prawo wykonywania zawodu i sprawują
pieczę nad właściwym wykonywaniem obowiązków lekarzy i dentystów. Uczestniczymy w konkursach na
stanowiska ordynatorów i kierowników oddziałów.
Jesteśmy organem opiniotwórczym w sprawach
kształcenia lekarzy.
Chociaż nie podoba mi się, że coraz bardziej izby
zajmują się sprawami socjalno-bytowymi lekarzy, za
bardzo wchodzą w rolę związków zawodowych.
Profesor Ewa Tuszkiewicz-Misztal – pediatra, inicjatorka reaktywowania samorządu
lekarskiego. W I kadencji izb lekarskich
pełniła funkcję sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, co wiązało się z obowiązkiem cotygodniowych wyjazdów do Warszawy. W kolejnych latach była członkiem Naczelnej i Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczącą Komisji Historycznej NRL, wielokrotnie delegatem na krajowe i okręgowe zjazdy lekarzy, przewodniczącą i członkiem Komisji Kształcenia Medycznego, przewodniczącą Komisji Bioetycznej. Jest również laureatką tytułu i odznaczenia „Pro
Gloria Medici”.
Od 1998 roku kierowała Kliniką Pediatrii,
Chorób Płuc i Tkanki Łącznej, a następnie
po jej przekształceniu w 2000 roku Kliniką Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej
DSK UM w Lublinie. Autorka ponad 135 prac
naukowych
LIL reaktywacja

9

Ponieważ jesteśmy lekarzami
z Witoldem Fijałkowskim,
pierwszym prezesem odrodzonej w 1989 roku Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• To był słoneczny dzień, czy raczej listopadowa szaruga?
– Niestety, zupełnie tego nie pamiętam. Być może dlatego, że
dzień spędziłem na sali, nie wykluczam też zaburzeń pamięci,
charakterystycznych dla wieku podeszłego lub nadmiaru emocji, jakie mi wtedy towarzyszyły. Musiały być bardzo silne, bo
nawet nie bardzo pamiętam, w którym miejscu zebraliśmy się
na obrady. Chyba gdzieś w centrum?
• To ja przypomnę: spotkanie 30 lat temu – 6 listopada 1989
roku – odbyło się w dzisiejszym budynku Sądu Apelacyjnego
przy ul. Lipowej 13 (dawniej mieścił się tu Komitet Miejski
PZPR). To tam zorganizowano pierwszy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który chyba wiele zmienił w Pana życiu?
– Zmienił bardzo wiele! Co prawda do dziś nie wiem dokładnie, dlaczego to mnie wybrano wtedy na stanowisko prezesa OIL. Byłem anestezjologiem zatrudnionym w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Staszica, bardzo w tym czasie skoncentrowanym na tworzeniu oddziału intensywnej terapii. Realizacja tego zamierzenia bardzo mnie wtedy pochłaniała. Miałem
w głowie świeżo przywiezione, po rocznym stażu w Anglii, pomysły, jak taki oddział powinien funkcjonować. I co tu kryć,
podejmowanie wyzwania, jakim niewątpliwie było kierowanie
reaktywowanym samorządem, nie bardzo mi wtedy odpowiadało. Tym bardziej że znałem wielu bardziej godnych ode mnie
kandydatów do tej funkcji.
• Ale koledzy uznali, że to Pana kandydatura jest najlepsza!
Uosabiał Pan wartości, do których wtedy wszyscy tęsknili.

– To były czasy ogromnej przemiany ustrojowej i ucieczki
od tego, co większości z nas doskwierało. Przypuszczam, że nie
bez znaczenia była moja aktywność w okresie stanu wojennego, udział w Komitecie Obywatelskim, pewne cechy osobowościowe. Najwyraźniej spełniałem kryteria, którymi kierowała
się większość głosujących. Ale ostateczną decyzję o kandydowaniu podjąłem nieco przez przekorę – kiedy zaczęto na mnie
wywierać presję, abym zrezygnował z ubiegania się o stanowisko prezesa.
• Wyrażenie zgody to jedno, ale delegaci –
przypomnijmy, że była to duża grupa lekarzy
i lekarzy dentystów z siedmiu ówczesnych województw – przed podjęciem decyzji na kogo
głosować, miała wysłuchać kandydatów. Pana
program zrobił wrażenie i przechylił szalę zwycięstwa.
– Swój program przedstawiałem jako ostatni.
Być może miało to znaczenie, że wysłuchałem
swoich poprzedników. Uznając ich wystąpienia za
nieco sztampowe i zbyt długie, w ostatniej chwili zdecydowałem się zmienić konwencję. Posłużyłem się pewnym epizodem z mojego niedawnego pobytu w Anglii.
Już po podjęciu pracy w szpitalu pewnego ranka, wraz z moim bezpośrednim zwierzchnikiem,
udałem się na posterunek policji w celu dopełnienia formalności pobytowych. Przyjęto nas natychmiast, rozmowa była rzeczowa i krótka, udzieliłem wymaganych informacji. Kiedy wracaliśmy
do szpitala, wyraziłem zdziwienie, że nikt nie żądał ode mnie żadnych dokumentów. Widziałem,
że mój towarzysz przez chwilę zastanawiał się
o co mi chodzi, po czym z uśmiechem oświadczył: „Przecież jesteśmy lekarzami”. Siła tych
słów wywarła na mnie wtedy ogromne wrażenie.
Jak się okazało nie tylko na mnie, ale też na zebranych na sali lekarzach, bo kiedy zakończyłem
swoje wystąpienie dodając, że będę robił wszystko, żeby status lekarza w Polsce miał taką samą
rangę, jak ma w Anglii, dostałem brawa.
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• I zdecydowanie najwięcej głosów. Ale to nie
był jedyny sukces tego dnia?
– Zawsze będę doceniał wielkoduszność i mądrość kolegów, którzy pozwolili mi dobrać sobie
najbliższych współpracowników. Zaakceptowano
wszystkich proponowanych przeze mnie kandydatów do Rady Okręgowej. Był to dowód wielkiego zaufania sprawiający, że „urosły mi skrzydła”. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłem. Chciałbym uniknąć patosu, ale nie mogę się
oprzeć stwierdzeniu, że dla mnie był to również znak czasów –
wzajemnej życzliwości, oczekiwań i wiary w dobro wspólne.
Dziś patrząc na bezwzględne reguły walki wyborczej, trudno
sobie coś takiego wyobrazić.
• Czy dzisiaj patrząc z perspektyw minionych trzech dekad,
spełniły się marzenia twórców odrodzonego samorządu?
– To bardzo trudne pytanie i pewnie każdy odpowie inaczej. Trzeba mieć świadomość, że jest to obszar ścierających
się sił, interesów i uwarunkowań, zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Jako główne zadanie samorządowi powierzono dbałość o interes publiczny (przez co rozumieć należy jakość wykonywania zawodu), przyznając mu niejako

w ramach rekompensaty pewne przywileje. Na jakość wykonywania zawodu składa się zbyt wiele czynników, aby odpowiedzialność zań spoczywała wyłącznie na samorządzie. Wystarczy zauważyć, że od 1989 roku mieliśmy 19 ministrów
zdrowia(!), a w ochronie zdrowia mamy do czynienia z tymi samymi problemami, co w pierwszej kadencji.
To w pewnej mierze wyjaśnia, dlaczego pojawiają się zarzuty, że samorząd lekarski przedkłada własne interesy korporacyjne ponad interes publiczny.
Swoje główne zadanie samorząd stara się realizować. Zapisem reguł działania w interesie publicznym jest uchwalony
w 1991 roku Kodeks Etyki Lekarskiej, uchwalony przez lekarzy dla pacjentów. Są sukcesy i są porażki. Trzeba się z pierwszych cieszyć i uczyć na drugich. Bo prawdą jest, że nie ma rzeczy, której nie można by zrobić lepiej.
Witold Fijałkowski – anestezjolog, ordynator II oddziału klinicznego Katedry i Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii AM w Lublinie PSK1 w Lublinie,
Honorowy Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Lublinie.

Jak to z Medicusem było…
Jest o niespełna rok młodszy od Lubelskiej Izby Lekarskiej, ale trudno przy okazji
jubileuszu nie wspomnieć o Medicusie, który od 30 lat towarzyszy wszystkim wydarzeniom związanym z funkcjonowaniem lubelskiego samorządu lekarskiego, a także szerzej – z życiem lekarzy i lekarzy dentystów
całego regionu.
– O tym, że każda nowo powołana izba lekarska powinna wydawać własną gazetę, decydowała ustawa o izbach lekarskich uchwalona w maju 1989 roku – wspomina Edward
Dmoszyński, pierwszy redaktor naczelny miesięcznika lubelskiej izby, który do pracy najpierw nad kształtem i proﬁlem gazety a potem do jej redagowania traﬁł zaproszony przez
Witolda Fijałkowskiego, prezesa ORL. – Do
dzisiaj nie wiem, kto mnie polecił prezesowi,
ale domyślam się, że wpływ na to miała moja
działalność w Solidarności, a także doświadczenie dziennikarko-redaktorskie.
– Kiedy dostałem telefon z propozycją pracy w izbie, nie wahałem się. Zadanie było inspirujące, atmosfera zapału i radości, że tworzy się wolna prasa, chęć opisywania zmian, jakie niosła ze sobą transformacja ustrojowa, to było to, na co czekałem – opowiada Edward Dmoszyński.
Do zespołu dołączyła Maria Przesmycka jako sekretarz redakcji i Violetta Krasnowska, a także współpracująca do dziś
z Medicusem Iwona Burdzanowska, fotografka. Szybko też
ukonstytuowała się Rada Programowa i pojawili się autorzy
chętni do współredagowania kolejnych wydań. – To byli lekarze m.in. Marcin Olajossy, Ireneusz Szymański, Jerzy Jakubowicz i Maria Król, ale też dziennikarze z lubelskich redakcji jak
Mirosław Derecki czy Halina Wolska z biblioteki im. H. Łopacińskiego. O prawnych aspektach w medycynie pisał radca Tadeusz Pierzchalski.
– Od początku chcieliśmy, aby Medicus był miesięcznikiem informacyjno-publicystycznym, który miał integrować środowisko

i dostarczać informacji,
ale też dawać pole do
wypowiedzi, wyrażenia
opinii i swoich poglądów każdemu z członków LIL – wyjaśnia Maria Przesmycka. – Był
też pasem transmisyjnym, pełnił rolę platformy komunikacyjnej.
Ludzie z tego korzystali, bo Internet dopiero
miał nadejść.
Pierwszy – bardzo
skromny poligraﬁcznie

numer – ukazał się
w grudniu 1990 roku.
Miał 18 stron. Okładka – przygotowana
przez Dariusza Kozłowskiego – sugeruje, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i za chwilę wkroczymy w nowy rok. Winieta tytułowa pisana jest czcionką podobną do dzisiejszej, ale brakuje koło
niej charakterystycznego symbolu
Medicusa – człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Pojawi
się już przy trzecim numerze i zostanie do dziś.
– Kolorowe okładki (w tamtych czasach to był ewenement)
pojawiły się przy trzecim wydaniu, z każdym miesiącem też
doskonaliliśmy merytoryczną zawartość gazety, obok bieżących informacji na łamy zawitały stałe rubryki: m.in. medycyna praktyczna (fachowe teksty pisane przez specjalistów dla
szerokiego grona odbiorców) i dyskusje redakcyjne, w czasie których omawiano i polemizowano na ważne i aktualne

tematy, związane ze środowiskiem medycznym –
wspomina Dmoszyński.
Mnie urzekły perełki: rubryka pt. Szczypta łaciny,
w której zamieszczano medyczne sentencje np. Ubi pus, ibi incisio – gdzie ropa, tam cięcie; Ciekawostki Medicusa – czyli co nowego w światowej medycynie np. o tym, że odkryto
gen sterujący płcią, a także informacjazaproszenie dla wszystkich lekarzy: „że
w każdy wtorek o godz. 17 w siedzibie
LIL przy ul. Wieniawskiej 14 odbywają
się otwarte zebrania Prezydium OIL”.
Niestety, po 30 latach nie udało się ustalić, kto jest autorem
tytułu lubelskiego wydawnictwa.
– Medicus to była jedna z kilkudziesięciu propozycji na tytuł gazety, wymyślali je wtedy chyba wszyscy… Ale tak to jest,
sukces ma wielu ojców – śmieją się twórcy miesięcznika, który dzisiaj traﬁa do każdego lekarza i dentysty z Lubelszczyzny,
przechodząc kolejne transformacje.
Anna Augustowska

Lekarski adres historyczny
Kiedy zarząd Izby Lekarskiej Lubelskiej kupował gmach
przy ul. Cichej, na tabliczce z numerem widniała „6”. Gdy
30 lat temu Okręgowa Izba Lekarska znów miała tu biuro – „4”. I Izba nie była już właścicielem zabytkowej nieruchomości

(fot.ze zbiorów prywatnych)
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Kamienica przy ul. Cichej w Lublinie zwana jest pałacem
Zylbera – od nazwiska jednych z właścicieli i z powodu okazałości budynku, w którym była sala balowa z fortepianem.
Dziś, niedawno odrestaurowana prywatna nieruchomość, wygląda pewnie tak dobrze, jak za czasów Zylberów, którzy byli
jej właścicielami już przed I wojną światową aż do połowy lat
30. ubiegłego wieku.
Na pomysł, żeby samorząd lekarski kupił kamienicę, wpadł
prezes Izby Lekarskiej Lubelskiej Wacław Ignacy Dróżdż
i w 1938 roku doprowadził – za 180 tysięcy zł – transakcję do
skutku. Wówczas wybudowany w stylu klasycyzującym, trzypiętrowy budynek, którego jeden z wykuszy religijni żydowscy właściciele przerobili na kuczkę, nie należał już do Hersza
Jojny Zylbera, ale do Konstantyna Fitzermana.
Wcześniej biuro Izby działało przy ul. Kapucyńskiej 1,
w szpitalu przy ul. Poczętkowskiej (dziś Staszica), Niecałej 3
i przy Krakowskim Przedmieściu 20.
Ustawa likwidująca w 1950 roku samorząd oddała majątek ruchomy Związkowi Zawodowemu Pracowników Służby
Zdrowia, a nieruchomości przejął Skarb Państwa. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku kamienica stała się nieruchomością miejską. Niszczejący pałac Zylbera kilkanaście lat później
miał już prywatnego właściciela. Aktualny przeprowadził gruntowny remont i renowację zabytkowych pomieszczeń. Dziś są
tam apartamenty i biura.
Ciekawe dlaczego w 1938 roku prezes ILL na siedzibę
Izby wybrał właśnie kamienicę przy ul. Cichej. Może znał ten
dom?
Kilkanaście lat wcześniej, jeden z najbogatszych lubelskich
żydowskich przedsiębiorców i ﬁlantrop Hersz Jojna Zylber
i neurolog psychiatra i społecznik Wacław Ignacy Dróżdż spotykali się w lubelskim ratuszu. Obaj w latach 20. ubiegłego
wieku byli radnymi kilku kadencji. Zylber startował z ramienia Agudas Isroel (Związek Izraela) a Dróżdż z Polskiej Partii
Socjalistycznej.
Jkg
(Na podstawie Medicusa 8–9/2001,
www.teatrnn oraz www.sztetl.org.pl)

LIL reaktywacja

Prezesi czasu przełomu
Żaden z nich nie pochodził z Lublina. Lublin był miastem
ich wyboru zawodowego. Funkcja prezesa była dla nich jedną
z wielu aktywności. Rocznica reaktywowania samorządu jest
okazją do przypomnienia postaci trzech lekarzy, których prezesury zamykały pewne rozdziały w historii lubelskiej izby.
W 30 rocznicę reaktywowania izb lekarskich wracamy do
czasów sprzed ponad 70 lat. Bo, gdy jest mowa o reaktywacji
samorządu lekarskiego, to wiele osób zapyta: a co było przed
likwidacją?

Ostatni z PRL-u
Oczywistym bohaterem takich wspomnień
jest Antoni Franciszek
Kłossek. Ostatni prezes, który sprawował tę
funkcję do 26 sierpnia
1950 roku, kiedy weszła
w życie ustawa likwidująca izby lekarskie.
Pochodzący z Biłgoraja
specjalista chorób wewnętrznych i dziecięcych oraz laryngolog
był naczelnikiem izby
ostatnie dwa lata. Ale
był członkiem ówczesnej Izby Lekarskiej
Lubelskiej już od końca wojny. W 1947 roku wszedł do władz
jako wiceprezes.
Kłossek urodził się w 1890 roku, studia kończył na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu w Charkowie. Przez trzy lata służył
w rosyjskiej armii, był lekarzem w jednostkach frontowych
między 1914 a 1917 rokiem. Kolejne miejsca pracy to: Rostów
nad Donem, Sandomierz, Tomaszów Lubelski, Starachowice,
Mława. W Lublinie pojawił się w 1934 roku. Mieszkał przy ul.
Narutowicza, gdzie do II wojny światowej prowadził prywatną praktykę.

Młody zdolny
W czasie kiedy
Kłossek był jeszcze
w Mławie, do Lublina
przyjechał młodszy od
niego o siedem lat Witold
Klepacki. Był rok 1926,
kiedy niespełna 30-letni
Klepacki wygrał konkurs na naczelnego lekarza szpitala dziecięcego
fundacji Vetterów. Dwa
lata młody pediatra był
w składzie ówczesnej
Rady Izby Lekarskiej
Lubelsko-WołyńskoPoleskiej.
Postać pochodzącego z Krakowa lekarza, który studiował na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest w tej historii ważna, bo
Klepacki był członkiem izby przedwojennej a prezesem izby
utworzonej kilka dni po wyzwoleniu Lublina spod hitlerowskiej okupacji. Pediatra działał na przełomie dwóch epok

w historii lekarskiego samorządu. Prywatnie jego życie jest bardzo splecione z polską historią. Jako gimnazjalista zaciągnął się
do Legionów Polskich i walczył w 1914 i 1915 roku w I Pułku
na froncie wschodnim. To raczej niemożliwe, żeby przyszli prezesi Kłossek i Klepacki się na wojnie spotkali, ale walczyli po
przeciwnych stronach.

Prezes prezydent
Klepacki został prezesem na wniosek polskich władz, gdy potwierdziła się informacja o śmierci poprzedniego prezesa, Wacława
Ignacego Drożdża. To
trzeci, warty przypomnienia, naczelnik izby
z czasu przełomu. Był
szefem samorządu od
1935 roku do wybuchu
II wojny światowej, kiedy okupant przejął nadzór nad izbą. Pochodził
z Warszawy, urodził się
1885 roku. Najpierw studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, później w Moskwie na Cesarskim Uniwersytecie.
Neurolog psychiatra pojawił się w Lublinie w 1914 roku, zatrudniony decyzją gubernatora lubelskiego jako ordynator oddziału psychiatrycznego w Szpitalu św. Jana Bożego. Był związany
z izbą lekarską od chwili jej powstania w 1922 roku.
Trudno dziś stwierdzić, czy doktorzy Kłossek, Klepacki
i Drożdż się znali. Działali w tym samym środowisku. Mieli
podobne podejście do pracy – każdy z nich był wysokiej klasy
specjalistą. Cenionym przez podwładnych i pacjentów, docenianym przez władze, innych lekarzy ich specjalności. To nie przeszkadzało im znaleźć czas na działalność pozamedyczną.

Socjaliści, demokraci, działacze
Drożdż był radnym miejskim z ramienia PPS, a nawet
wiceprezydentem Lublina. Organizował i przewodniczył
Zjazdowi Higienistów Polskich, który w 1938 roku obradował
w Lublinie, był członkiem zarządu Towarzystwa „Pogotowie
Ratunkowe”.
Klepacki w czasie wojny organizował pomoc dla więźniów
Majdanka, po wojnie zainicjował zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc lekarzom i ich rodzinom. Organizował UMCS,
brał udział w tworzeniu Wydziału Lekarskiego.
Kłossek był prezesem Stronnictwa Demokratycznego i posłem do Krajowej Rady Narodowej. Przewodniczył Komitetowi
Odbudowy Stolicy i Komitetowi Radiofonizacji Kraju.
Najwcześniej z nich zmarł prezes Wacław Ignacy Drożdż,
który najprawdopodobniej w lutym 1941 roku zginął w obozie
koncentracyjnym w Dachau, gdzie znalazł się przewieziony
z obozu zagłady w Oświęcimiu. Miał 56 lat. W sierpniu 1951
roku nagle zmarł 61-letni prezes Antoni Franciszek Kłossek.
Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej. Na tej samej
nekropolii jest grób prezesa Witolda Klepackiego, który zmarł
w marcu 1960 roku w wieku 63 lat. Na Węglinie północnym
ma ulicę swojego imienia.
oprac. jkg
(na podstawie biogramów z Medicusa 8-9/2001
i Słownika Biograﬁcznego Miasta Lublina)
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Z obrad ORL – październik 2019 r.
Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie w dniu 9.10.2019 r. przewodniczył Leszek Buk – prezes LIL.
Informacje z działalności delegatur
przekazali ich przewodniczący.
Delegatura Biała Podlaska – w XX
Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie
wzięli udział lekarze. Zmarli: Tadeusz
Zatorski, pediatra, ordynator oddziału pediatrii w Parczewie oraz Lech Jazgar, chirurg ze szpitala w Parczewie.
Delegatura Chełm – w kursie BHP
dla lekarzy uczestniczyło 30 osób. Zamówiono mszę św. w intencji zmarłych lekarzy z Delegatury Chełm oraz zakupiono
znicze na około 150 grobów. Przedstawiciel delegatury uczestniczył w konkursie
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych szpitala w Krasnymstawie.
Delegatura Zamość – zmarli: Władysław Skulimowski, pediatra i lekarz rodzinny i Jadwiga Gontarz, internistka ze
szpitala w Krasnymstawie, a następnie
lekarz rodzinny w Szczebrzeszynie. Kolega Marek Mazurek, w związku z przejściem do pracy w Warszawie, zrezygnował z działalności jako przewodniczący
Delegatury Zamość. W najbliższym czasie odbędą się wybory nowego przewodniczący delegatury.

Delegatura Lublin – doﬁnansowano
zakup biletów do kina na koncert sylwestrowy dla lekarzy seniorów. Członkowie
Prezydium ORL uczestniczyli w siedmiu
zjazdach i spotkaniach, w tym m.in., posiedzeniach Rady Społecznej NFZ LOW
i Rady Społecznej USD w Lublinie.
Sprawozdania z działalności komisji
problemowych ORL przekazali ich przewodniczący.
Komisja Kultury – w dniu 12 października 2019 r. odbył się wernisaż wystawy dr. Lecha Lipca „Czas utracony”.
W dniu 18.10.2019 r. w Klubie Lekarza,
na posiedzeniu Klubu Globtrotera LIL,
swoje wrażenia z podróży na Syberię
przekazał kol. Janusz Gągała.
Komisja ds. Sportu i Rekreacji – odbył się V Piknik Strzelecki dla Lekarzy,
uczestniczyły w nim 102 osoby.
Komisja ds. Seniorów – w czasie
ostatnich spotkań seniorów dyskutuje
się głównie na temat problemów z własnym zdrowiem i wystawianiem w przyszłości e-recept.
Komisja Stomatologiczna – omawiano zagadnienia związane ze świadomą
zgodą pacjenta na zabieg, dyskutowano
również problemy organizacyjno-ﬁnansowe związane z realizacją kontraktu z NFZ

w zakresie „świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku
życia”. Lekarze dentyści zgłaszają postulaty szkoleń z BHP dla lekarzy.
Komisja ds. Kształcenia Medycznego – wysłano wnioski do konsultantów
krajowych w sprawie kursów na przyszły rok z Prawa medycznego, Zdrowia
publicznego oraz Ratownictwa medycznego. Komisja planuje cykl krótkich spotkań pod wstępną nazwą „Kawa, paragraf
i lekarz”. Na bieżąco prowadzony jest rejestr podmiotów kształcących, rejestr doﬁnansowań do szkoleń organizowanych
przez towarzystwa naukowe oraz doﬁnansowanie do noclegów w Warszawie,
na podstawie porozumienia z „Pro medico”. Z dniem 1 października 2019 r.
KKM skierowała na staż podyplomowy
227 lekarzy do 16 jednostek oraz 57 lekarzy dentystów do 28 jednostek. System Monitorowania Kształcenia – codziennie zgłaszają się lekarze i lekarze
dentyści, którzy potwierdzają tożsamość
oraz uprawnienia niezbędne do posiadania konta, w celu przystąpienia do LEKu, LDEK-u, PES-u oraz zgłoszenia na nowe specjalizacje.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu
– 41 lekarzom dentystom wydano pełne prawo wykonywania zawodu, po odbytym stażu podyplomowym. W okresie
sprawozdawczym komisja spotkała się
dwukrotnie, omówiono sprawę lekarza
o potwierdzenie ciągłości pracy w zawodzie poza granicami RP.
Okręgowa Rada Lekarska powołała
dwie komisja: 1) ds. orzekania o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu
z powodu choroby; 2) komisję orzekającą
o przygotowaniu zawodowym lekarza
Podjęto decyzję w sprawie wprowadzenia nowych stawek z tytułu wynagrodzeń za materiały autorskie, które są publikowane na łamach Medicusa. Stawki
te nie były regulowane od 13 lat i w sposób zasadniczy odbiegały od stawek w innych podobnych publikatorach.
(jj)

Sport pod ręką
LIL dla swoich członków zapewnia
dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Aby uzyskać kartę wstępu należy wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać
(e-mailem, faksem lub pocztą) do Izby deklarację przystąpienia do programu Multi
Sport oraz oświadczenie do PIT.
Więcej na:
reklama

sport.oil.lublin.pl
i oil.lublin.pl

Grypa niech stąd zmyka!
Ogólnopolski Program Zwalczania
Grypy jak co roku wyróżnił samorządy,
które w największym stopniu angażowały się w realizację projektów zdrowotnych
w zakresie proﬁlaktyki grypy. W tym roku przyznano aż 58 tytułów Samorządowego Lidera. W województwie lubelskim
tytuł Lidera otrzymały gminy: Karczmiska, Nałęczów i Piaski. Statuetkę Nowego Lidera zdobyła gmina Sosnowica, miasto Biłgoraj oraz Międzyrzec Podlaski.
Honorowym Ekspertem został Lublin.
Nagrody zostały wręczone we wrześniu
podczas debaty Flu Forum 2019.
– Bezpłatne szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne dla osób z grup
ryzyka: przewlekle chorych, diabetyków,
seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Prawdopodobieństwo wystąpienia pogrypowych
powikłań wśród osób po 65. roku życia
wzrasta niemal trzykrotnie. W tej populacji wiekowej odnotowano aż 90 proc.
zgonów wywołanych grypą i jej powikłaniami. Wyszczepialność seniorów powoli wzrasta, głównie za sprawą 50-proc.
refundacji szczepionek przeciw grypie
wprowadzonej rok temu. By zwiększyć
ochronę osób starszych, uczestnicy debaty wskazali na potrzebę umieszczenia szczepionek przeciw grypie na liście
bezpłatnych leków dla seniorów 75+,
kat. „S”. Zaapelowali także o wprowadzenie szczepionki przeciw grypie do
postulowanego przez rząd projektu ustawy i spisu leków bezpłatnych dla kobiet
w ciąży, leki w kat. „C”.

Uczestnicy debaty postulowali rozszerzenie kompetencji pielęgniarek, które po odpowiednim przeszkoleniu będą mogły wykonać badanie kwaliﬁkujące przed szczepieniem oraz przepisywać
szczepionki. Do zwiększenia dostępności szczepień powinno być też umożliwienie realizacji szczepień w aptekach,
zarówno przez pielęgniarki, jak i farmaceutów. Dowodem na skuteczność tej inicjatywy są doświadczenia 12 państw europejskich, w których takie rozwiązanie
już funkcjonuje.
– Szczepienia w aptekach pozwalają
odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwiają dostęp do szczepień i przyczyniają się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym
kraju jest zastraszająco niski. Zdecydowanie więc powinniśmy korzystać ze standardów europejskich w tym zakresie, tym
bardziej że ten trend został już potwierdzony w Dokumencie Polityki Lekowej
na lata 2018-2022, zapowiadając wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce –

podkreślał prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Poprawa dostępu do szczepień ochronnych przyświeca nie tylko twórcom i partnerom Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, ale stanowi także jeden
z dziesięciu priorytetów polityki lekowej naszego państwa na lata 2018-2022.
Tegoroczne Flu Forum było także okazją do podpisania Manifestu Ekspertów
Unii Europejskiej na rzecz upowszechniania szczepień przeciw grypie. Głównym celem deklaracji są wzmożone działania na rzecz zwiększenia poziomu wyszczepialności przeciw grypie w Europie, prowadzące do zmniejszenia obciążenia związanego z chorobą, a tym samym do poprawy stanu zdrowia i jakości życia obywateli. OPZG dołączyło się
do tej ważnej i słusznej inicjatywy europejskiej wspieranej przez najważniejsze
organizacje zdrowia publicznego w Europie. Manifest może podpisać każdy z nas
na stronie: www.opzg.pl
aa

Komisja Kształcenia Medycznego
Tegoroczny sezon grypowy będzie wyjątkowy również za sprawą wprowadzenia nowej szczepionki przeciw grypie dla
dzieci, podawanej donosowo, wskazanej
dla dzieci od 2 do 18 roku życia. Goście Flu
Forum wyrazili nadzieję, że nowa nieinwazyjna forma szczepień zwiększy bardzo
niski, jednoprocentowy poziom zaszczepienia dzieci przeciw grypie – tłumaczyła
Aneta Nitsch-Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy..

Lekarz, kawa i paragraf
Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na cykl spotkań poświęcony różnym zagadnieniom związanym
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie – „Lekarz jako
przedsiębiorca – prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej” odbędzie się 22 listopada br. w godz. 17.30-18 w sali konferencyjnej LIL przy
ul. Chmielnej 4.
Spotkania mają szansę odbywać się cyklicznie. Organizatorzy czekają na propozycje tematów. Serdecznie zapraszamy.
MEDICUS 11/2019
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Po prostu Kanada
z Izabelą Chmielewską,
stypendystką Polskiej Grupy Raka Płuc,
adiunktem w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Nie ukrywam, że Pani relacja z pobytu w Princess Margaret Hospital w Toronto, robi wrażenie.
– W czerwcu bieżącego roku dzięki
Polskiej Grupie Raka Płuc odbyłam staż/
wizytę obserwacyjną w Princess Margaret Hospital w Toronto. Moim opiekunem
w tym ośrodku była prof. Natasha Leighl, znakomita, światowej sławy onkolog
kliniczna, autorka ponad 100 publikacji
naukowych. W 2019 r. została laureatką
prestiżowej nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego – Excellence
in Teaching. Natomiast sam Princess Margaret jest jednym z największych ośrodków onkologicznych na świecie.
Już pierwszy dzień zrobił na mnie
ogromne wrażenie. Przede wszystkim,
kiedy obserwowałam prof. Leighl, kiedy wraz z asystentem odbywała wizyty u pacjentów. Wchodziła do gabinetu,
gdzie czekał na nią pacjent wraz z dwu-,
trzyosobową rodziną. Przywitanie wyglądało w tych sytuacjach, jak spotkanie dobrych znajomych. Rozmowa przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. Po wymianie kilku niezobowiązujących, często żartobliwych zdań lekarz przechodził do rozmowy o chorobie zasadniczej
– chorobie nowotworowej. Odpowiadał
na wszystkie pytania, zazwyczaj wcześniej spisane przez pacjenta w notesie. Lekarz udzielał wyczerpujących informacji
i ustalał właściwy plan leczenia zawsze
razem z pacjentem.
• Zauważyła Pani wiele różnic, które dzielą polski system opieki nad chorym od systemu kanadyjskiego. Na czym
polegają?
– Przede wszystkim to inny rodzaj relacji lekarz – pacjent. Szacunek i ogromny poziom zaufania, jakim obdarza go pacjent, wymusza na lekarzu wysoką odpowiedzialność. Krótka chwila wprowadzenia w przyjazny nastrój ma bardzo duże
znaczenie dla prawidłowego przebiegu
wizyty. Często zapominamy, jak wielki lęk towarzyszy pacjentowi przed wejściem do gabinetu. Sztywna, zasadnicza
postawa lekarza często ten lęk potęguje.
Bycie z pacjentem tu i teraz, poświęcenie mu wystarczającej uwagi i czasu jest
jednak możliwe tylko przy dobrej organizacji pracy. Obciążenie licznymi obowiązkami, wielozadaniowość, ogrom
16

biurokracji przypadający na lekarza
w Polsce, generują wieczny pośpiech
i ograniczenie czasu dla pacjenta. Z tego
powodu często nie chcemy i nie rozmawiamy z członkami rodziny. Inaczej jest
w Kanadzie, tam każdy pacjent przychodzi na wizytę z bliską mu osobą. Pacjent
czuje się wówczas bardziej komfortowo.
Rodzina od początku jest zaangażowana
w proces terapeutyczny, nie jest całkowicie bezradna. Lekarz ma pewność, że nawet jeśli pacjent nie zapamięta wszystkich
informacji, zanotuje je rodzina.
W mojej ocenie poziom opieki medycznej w Kanadzie jest na zdecydowanie
wyższym poziomie niż u nas. Nie może
być jednak inaczej, gdy nakład na służbę
zdrowia jest dwa razy większy niż w Polsce. Istnieją jednak u nas możliwości, które wymagają tylko niewielkich, ale systematycznych zmian.
• Lekarze mają też pomocników?
– To wolontariusze. W Princess Margaret Hospital była bardzo duża liczba
kolorowo ubranych wolontariuszy, którzy pomagają pacjentom w prozaicznych sprawach – odnalezieniu rejestracji, podwiezieniu pod izbę przyjęć, wypełnieniu kwestionariuszy. Zaangażowanie osób dodatkowych odciąża personel
i daje praktyczną pomoc pacjentom. Przy
prawie zerowym koszcie dla szpitala. To
jest zdecydowanie niewykorzystany potencjał w Polsce.
Rola pielęgniarki onkologicznej w Kanadzie jest kluczowa. To ona jest pierwszą osobą, która ma kontakt z pacjentem. Przeprowadza wstępną ocenę pacjenta, interpretuje podstawowe wyniki
badań. Jest prawą ręką lekarza. W rozmowach z pielęgniarkami wyczuwa się
prawdziwą radość i satysfakcję z wykonywanego zawodu. W Polsce skandaliczne jest to, że pielęgniarka z wyższym wykształceniem, często ze specjalizacją, po
12-godzinnym dyżurze musi przed końcem zmiany umyć dwudziestu pacjentów. Braki kadrowe, jedna salowa na oddziale, brak pomocy opiekunów medycznych powoduje frustrację, niezadowolenie i szybkie wypalenie w tej grupie zawodowej. Ucieczka za granicę wykwaliﬁkowanych pielęgniarek, może wkrótce
okazać się bolesna dla naszego systemu
opieki zdrowotnej.
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• Są też podobieństwa – choćby w dostępie do diagnostyki?
– Wąskie gardło procesów diagnostycznych stanowią ograniczone możliwości
pracowni tomograﬁi komputerowych i rezonansu magnetycznego. Wraz z wydłużającym się życiem chorych z rakiem płuca
zwiększa się ilość wykonywanych badań,
co obciąża radiologów. Rozwiązaniem
mogłoby być wprowadzenie obserwacji po leczeniu przez ośrodki satelitarne,

niekoniecznie centra onkologiczne zajmujące się terapią. Pacjent kierowany
byłby przez lekarza rodzinnego na specjalistyczną wizytę kontrolna do onkologa w przypadku stwierdzonej progresji czy wznowy.
• Porozmawiajmy teraz o badaniach
klinicznych.
– W szpitalu uniwersyteckim, każdy
pacjent bierze udział w jakimś badaniu
klinicznym. Decyzję terapeutyczną rozpoczyna się od szukania odpowiedniego
badania dla pacjenta. Nawet w tak dobrze rozwiniętym kraju jak Kanada, najnowocześniejsze leki są dostępne jedynie w fazie testów klinicznych. Rekrutacja pacjentów wg prof. Nataszy Leigh odbywa się głównie za pomocą nieformalnej sieci kolegów-lekarzy. Podobnie jak
w Polsce nie ma funkcjonującej pełnej
krajowej bazy danych badań klinicznych.
W momencie inicjacji nowego projektu
informacja jest przesyłana do zaprzyjaźnionych ośrodków w formie listu, newslettera etc. Widoczna jest jednak również bezpośrednia, prosta informacja zachęcająca pacjenta do udziału w badaniu.

Lekarze rodzinni swoim pacjentom
Ogłoszenie wiszące na każdym korytarzu: ‘We want your poop for clinical trial’
dotyczące badania genetycznego mikrobiomu traﬁa do wyobraźni pacjenta szybciej niż naukowy opis projektu badania.
Wiele badań klinicznych wprowadzanych
jest na rynek kanadyjski z opóźnieniem.
Firmy farmaceutyczne otwierają rekrutację na inne kraje dopiero po wyczerpaniu możliwości rekrutacji w USA. Odpowiedzią na to jest duża liczba badań akademickich. W Princess Margaret Cancer
Center prowadzonych jest aktualnie ponad 90 badań różnych faz dotyczących
raka płuca. Na stronie uniwersytetu zamieszczona jest przystępna wyszukiwarka badań klinicznych, dostępna dla lekarzy i dla pacjentów.
• Rozwój naukowy w dziedzinie raka
płuc skierowany jest przede wszystkim
na personalizację medycyny?
– To prawda i poszukiwanie właściwie
dobranego leku poprzez szeroko rozwinięte badania molekularne jest standardem. Immunoterapia jest dostępna, prawie dla każdego pacjenta na pewnym etapie leczenia. W przypadku braku refundacji, podobnie jak w Polsce, dostępne są
programy rozszerzonego dostępu do nowoczesnych terapii. Programy te są dostępne jednak w sposób ciągły, do momentu uzyskania pełnego ﬁnasowania.
Znacząca jest rola radioterapii. Podczas
stażu miałam okazję obserwować dr Alexa Sun, wybitnego radioterapeutę, specjalistę radioterapii stereotaktycznej. Ta metoda jest powszechnie stosowana i doceniana. Dotyczy to pojedynczych zmian
w klatce piersiowej, a przy nielicznych
zmianach przerzutowych w ośrodkowym
układzie nerwowym traktowana jest priorytetowo. Wybór odpowiedniej terapii zapada na bieżąco na podstawie konsultacji
zespołu. Jedynie trudne przypadki omawiane są ze wszystkimi specjalistami na
konsyliach wielodyscyplinarnych.
• Czy warto odbywać takie medyczne podróże?
Zdecydowanie tak! Każdy wyjazd zagraniczny odświeża nie tylko naszą wiedzę medyczną, ale również sposób podejścia do chorego. Wizyta w Princess Margaret Cancer Center była niezwykle inspirująca. Ogromna wiedza i otwartość
prof. Natashy Leighl motywuje do dalszego rozwoju. Pobyt w Toronto był doskonale zorganizowany przez Polską Grupę Raka Płuc. Na stronie Polskiej Grupy
Raka Płuc www.polgrp.org w zakładce
stypendia na bieżąco pojawiają się informacje o możliwościach wyjazdu na staż
lub na konferencję zagraniczną.

Profilaktyki nigdy za dużo

Proﬁlaktyka jest niezwykle istotną
częścią medycyny, niestety w Polsce
wciąż przedstawia wiele braków, dlatego lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków,
przynajmniej wobec własnych pacjentów. I od pięciu lat organizują akcję bezpłatnych badań pt. Proﬁlaktyka po lubelsku. – To akcja prowadzona na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w naszym związku,
czyli w 184 placówkach i skierowana do
naszych pacjentów – wyjaśnia Tomasz
Zieliński, prezes LZLR-P.
W tym roku w dniach 23-27 września
akcja odbyła się po raz piąty i jak zawsze
jej początek odbył się w Międzynarodowy

Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej.
– Od początku naszej inicjatywy
wykonano kilkanaście tysięcy badań
morfologii krwi. Zarejestrowało się też
wielu potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku. Wśród nich
są też już tacy, którzy zostali dawcami faktycznymi, dając tym samym innym jedyną szansę na ratunek – dodaje Zieliński.
Akcja to także edukacja – zachęcanie
osób, które często mają opory przed tym
badaniem, aby przynajmniej raz w roku wykonały morfologię. – Wykrywamy nie tylko anemię, ale też małopłytkowość a nawet białaczkę. I dlatego to
takie ważne – podkreślają lekarze.
Anna Augustowska

Pielgrzymki – wycieczki
Sylwester we Lwowie
termin: 30.12.2019-1.01.2020 r.,
cena 659 zł/os. + 350 zł za bal sylwestrowy
Szczegóły zapisów z programami wyjazdów na stronie

www.dsz.oil.lublin.pl
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Lekarski kalejdoskop

Co wiedzieć po zawale trzeba
Akademia Zdrowego Serca funkcjonuje w szpitalu w Białej
Podlaskiej od ponad roku organizując cykl edukacyjnych spotkań pt. „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć”. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
– Rozmawiamy o życiu po zawale mięśnia sercowego, o znaczeniu aktywności ﬁzycznej i stosowanej diety, a także o zasadach pierwszej pomocy – wyjaśnia kardiolog Magdalena Kociuk. W październiku rozpoczęła się już XIII edycja spotkań
z pacjentami po zawale.

Nowe ambulanse
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe ma od 10 października pięć nowych ambulansów. Zastąpią one bardziej wysłużone
pojazdy. Koszt nowych karetek to ponad 2 mln zł.

Będzie szpital jak nowy
Pod koniec września podpisana została umowa dotycząca
realizacji kolejnego zadania w ramach programu „Przebudowa
i rozbudowa Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Dwa poprzednie etapy przebudowy, przy ul.
Radziwiłłowskiej oraz Głuskiej, dobiegają końca. Zgodnie z planem inwestycji nadszedł czas rozpoczęcia prac budowlanych
przez wykonawcę (ﬁrma Budimex) w głównej lokalizacji szpitala, przy ulicy Staszica 16. W ramach tej inwestycji powstanie
ośmiokondygnacyjny budynek, z blokiem operacyjnym, oddziałem ratunkowym i oddziałem intensywnej terapii. Finał wszystkich prac przewidziany jest na koniec 2022 roku.

Przeciw grypie miasto szczepi…

U dzieci remont!

…ale tylko do 20 listopada br.! Trzeba więc się spieszyć.
W tym roku władze Lublina sﬁnansują szczepienia przeciw
grypie dla 9 tysięcy osób, które skończyły 65 lat i zgłoszą się
w tym celu do jednej z 40 poradni poz działających na terenie
miasta. Ta akcja proﬁlaktyczna trwa już od 12 lat i skorzystało
już z niej ok. 83 tysięcy seniorów.

Generalny remont rozpoczyna się w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym. Placówka na to przedsięwzięcie czekała… 22 lata. Szpital otrzymał 88 mln zł na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych i we wrześniu na tę kwotę podpisano
umowę z wykonawcą prac, ﬁrmą Warbud. Inwestycja powinna zakończyć się pod koniec 2021 roku. Tymczasem już trwa
przebudowa bloku operacyjnego.

Superślimak w uchu
W lubelskiej Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w szpitalu klinicznym przy ul. Jaczewskiego w Lublinie w październiku przeprowadzono dwie pierwsze operacje wszczepienia pacjentom implantów najnowocześniejszych
ślimaków, dzięki którym ich użytkownicy nie tylko mogą słyszeć, ale także, bez konieczności wyjmowania ich, poddać się
np. badaniu rezonansem magnetycznym.
Tekst: Anna Augustowska

medicus.lublin.pl

Z marszu otworzyli
Cztery sale operacyjne, także oddział anestezjologii i intensywnej terapii i oddział chirurgii znalazły się w otwartym na
początku października nowoczesnym budynku Szpitala Wojskowego w Lublinie. Wkrótce szpital uruchomi także lądowisko i szpitalny oddział ratunkowy. Inwestycja pochłonęła prawie 73 mln zł i łączy się z obchodami 75-lecia funkcjonowania szpitala.

O turystyce medycznej
7 października w Ecotech Complex w Lublinie po raz kolejny odbyło się międzynarodowe wydarzenie pt. „International Health Tourism Forum – Lublin 2019” dedykowane turystyce zdrowotnej. Organizatorem forum jest miasto Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna. Wśród prelegentów byli między innymi eksperci i pośrednicy branży z Polski,
USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum to okazja do zapoznania
się z aktualnymi światowymi trendami w turystyce zdrowotnej
i nawiązania kontaktów biznesowych.

Okulistyka innowacyjna
rusza w Lublinie
Jedyne w Polsce Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki rozpoczęło działalność w ramach Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Ośrodkiem kieruje prof. Robert Rejdak,
szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1.

Mammografia komfortowa
Nowoczesny mammograf, wyposażony w system płytek uciskowych, które dostosowują się do kształtu badanej piersi działa już w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie.
Urządzenie kosztowało 800 tys. zł, w większość zostało sﬁnansowane przez Urząd Marszałkowski.

Maszerowali dla kobiet
Już 22 raz odbył się w Lublinie Marsz Różowej Wstążki. 27
września 2019 r. uczestnicy spotkali się przed Ratuszem, skąd wyruszyli w barwnym korowodzie na plac Litewski. Tu zorganizowano akcję proﬁlaktyczną o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Marsz Różowej Wstążki jest inicjatywą, która od wielu lat pomaga i wspiera kobiety z chorobą nowotworową a jego celem
jest zachęcenie do regularnych badań proﬁlaktycznych oraz rozpowszechnienie wiedzy o raku piersi w zakresie proﬁlaktyki.

„Siedem grzechów” na scenie
Na razie jest tajemniczo i enigmatycznie ale wiadomo, że po
raz kolejny ruszyły przygotowania do spektaklu, który przygotowuje Lubelska Akcja Charytatywna z cyklu „Znani, a nieznani…”. Już wkrótce zobaczymy widowisko pt. „Siedem grzechów” w którym grają znani i szanowani przedstawiciele władz
Lublina, reprezentanci świata nauki, kultury i mediów, popularni artyści. Zobaczymy lubelskich lekarzy.
Spektakl odbędzie się 20 i 21 listopada 2019 r. o godzinie
19.00 w Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1 w Lublinie. Bilety do nabycia na stronie www.biletyna.pl

Karta informacyjna – dokument na wagę złota
Karta informacyjna
– źródło informacji nie
tylko dla pacjenta, ale
również dla innych lekarzy. Właściwie już na
etapie jej tworzenia decydujemy, czy w razie
problemów w sądzie –
jej treść, którą najczęściej sami tworzyliśmy – pogrąży, czy
raczej przedstawi nas w dobrym świetle
i pomoże uwolnić od zarzutów?
Podczas rozmów ze znajomymi lekarzami bardzo szybko dochodzimy do podobnych wniosków – jesteśmy świadkami coraz większej liczby błędów popełnianych na co dzień przez lekarzy. Choć
są to „jedynie” błędy na papierze, to ich
konsekwencje w przyszłości mogą okazać się znacznie bardziej realne.
Wydaje się, że wynikiem przeciążenia lekarzy obowiązkami administracyjnymi jest wydanie cichego wewnętrznego przyzwolenia na „bylejakość”. Jeżeli dołożymy do tego brak odgórnej, centralnej kontroli, a więc brak nadzoru dobrego, ale i zarazem wymagającego szefa, to zamiast „porządnie” przygotowanej karty informacyjnej na zakończenie
hospitalizacji, często dajemy pacjentowi
jakąś jej karykaturę. Niestety, nie każdy
z nas wie, że karta informacyjna z leczenia szpitalnego ma niebagatelne znaczenie
dla… ochrony lekarza przed ewentualnymi roszczeniami, które teoretycznie mogą
pojawić się w dość krótkim lub nawet kilkuletnim okresie po wypisie pacjenta ze
szpitala. Dlatego właśnie karta informacyjna, będąca podsumowaniem przebiegu hospitalizacji, powinna być czytelna
i nie powinna zawierać błędów.
Od czasu do czasu wpadają mi w ręce
karty informacyjne, gdzie część rozpoznań napisana jest po łacinie. Biorąc pod
uwagę aktualnie obowiązujące przepisy
prawne – rozpoznanie powinno być pisane w języku polskim. Z prawnego punktu widzenia stanowi to naruszenie przepisów oraz może stanowić dowód na niewłaściwe poinformowanie pacjenta, który ma
prawo do przystępnej informacji o swoim
stanie zdrowia.
Wypis z leczenia szpitalnego powinien
być źródłem informacji nie tylko dla samego pacjenta, ale również dla innych
lekarzy. Nadal zdarzają się sytuacje, kiedy pomijana w karcie informacyjnej jest
treść wpisów z przeprowadzonych w trakcie hospitalizacji dodatkowych konsultacji. Co więcej, zdarzają się karty niezawierające informacji o przeprowadzeniu jakichkolwiek konsultacji, pomimo iż miały one miejsce. A przecież, jeśli lekarz
będzie znał opinię innych konsultantów,
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nie będzie bez potrzeby kierował pacjenta na nieuzasadnioną wizytę i wydłużał czasu oczekiwania w kolejce do
specjalistów.
Nieprawidłowe jest również wpisywanie w końcowych zaleceniach wyrażeń typu „leczenie jak dotychczas”. Nawet jeśli pacjent wie, jakie leki ma przyjmować
i w jakich dawkach, to powinniśmy podać
w karcie dokładne nazwy leków i sposób
ich dawkowania.
Jeżeli nie zaniedbamy tej części karty, wówczas w przypadku sporu prawnego z pacjentem – obecność tych danych
w karcie będzie przemawiała na naszą korzyść, szczególnie w sytuacji, gdyby pacjent działał wbrew zaleceniom lub próbował podważać sam fakt ich otrzymania.
Dla własnego bezpieczeństwa wręczając karty informacyjne przy wypisie ze
szpitala, powinniśmy poprosić o pokwitowanie przyjęcia kart i zapoznanie się
z ich treścią.
Pomimo iż nie ma takiego wymogu
prawnego, warto umieścić w karcie zapis informujący pacjenta, iż samodzielna zmiana leczenia lub jego zaprzestanie
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub
życia i wymagają skonsultowania się z lekarzem. Taki wpis może w niektórych sytuacjach pomóc i ułatwia w razie potrzeby oczyszczenie nas z zarzutu nieprawidłowego leczenia pacjenta.
Pacjent otrzymujący do podpisu dokumentację również powinien zapoznać się
z jej treścią, ponieważ statystycznie nawet
na co trzeciej karcie można znaleźć większe, czy mniejsze błędy.
Jeśli kartę przygotowywał młody i jeszcze niedoświadczony lekarz, w rozpoznaniach zdarza się powtórzenie tego samego schorzenia, nieco inaczej ubranego
w słowa. Na przykład: choroba Hashimoto, a pod nim kolejne rozpoznanie: Niedoczynność tarczycy w przebiegu przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, które jest w rzeczywistości zdublowaniem pierwszego rozpoznania.
W jednej z lubelskich klinik jak mantra wpisywane jest bardzo niskie stężenie
kortyzolu, bez adnotacji, że kortyzol w tak
niskim stężeniu stwierdzony był w wyniku
zahamowania jego stężenia w teście hamowania z 1 mg dexamethazonu. W epikryzie nie ma ani słowa o przeprowadzonym teście. Endokrynolog zapewne domyśli się, że kortyzol był tak niski po teście,
ale lekarz innej specjalizacji widząc taki
wynik może, i poniekąd całkiem słusznie,
wysłać ponownie pacjenta w trybie pilnym
do szpitala z podejrzeniem niedoczynności kory nadnerczy.
Dosyć często mylone są strony, np. ktoś
ma niedosłuch ucha prawego, a według
MEDICUS 11/2019

informacji z karty – problem dotyczy ucha
lewego. Znajoma, będąca między innymi
po operacji usunięcia naczyniaka twarzy
(hospitalizacja odbywała się z powodu
zupełnie innej przyczyny) w dokumentacji otrzymała rozpoznanie: „Stan po operacji naczyniaka mózgu”. Dopiero po jej
dość stanowczej interwencji młody lekarz
z oporami, bo bojąc się reakcji opiekuna
specjalizacyjnego, zmienił rozpoznanie na
właściwe i autoryzował je pieczątką.
Dobrze napisana karta informacyjna
nierzadko ratuje również życie pacjenta.
Załóżmy, że pogotowie wzywa np. będąca w szoku rodzina, która może nie być
w stanie przekazać ważnych informacji, które zostały poprawnie umieszczone w karcie. A informacja na przykład
o istniejącym wcześniej tętniaku mózgu
umieszczona w rozpoznaniach może mieć
olbrzymi wpływ na dalsze postępowanie
z pacjentem.
Marek Derkacz

Dzień z pracy lekarza POZ

Sobota to dla mnie dzień odpoczynku
i zajęcia się sprawami prywatnymi, dom,
ogród wszystko wymaga czasu. Staram
się nie myśleć o pracy i pacjentach, ale
nie zawsze mi się to udaje. Chodzę dzisiaj po moim ogrodzie, w tle słyszę cicho grające radio. Miałam wyłączyć,
ale zapomniałam. Wypowiada się kandydatka na premiera na temat pomysłu
na służbę zdrowia. Twierdzi, że trzeba
od nowa zakontraktować nocną i świąteczną pomoc lekarską bo same SORy nie dają rady. Słucham i nie wierzę.
Jeżeli politycy tej rangi (a także osoby
tworzące program największych partii)
nie wiedzą, że pomoc nocna i świąteczna jest (można oczywiście dyskutować
o jej funkcjonowaniu), to jak można rozmawiać o poprawie czegokolwiek? Za
chwilę słyszę o obietnicy otwarcia każdej przychodni całodobowo, przez cały tydzień. Nie wiem już śmiać się, czy
płakać, brak wiedzy polityków na temat realiów ochrony zdrowia jest przerażający.
Pierwszą pracę po studiach podjęłam w pogotowiu ratunkowym, wtedy to ono pełniło rolę opieki całodobowej. Karetki ogólne, pediatryczne, ginekologiczne, reanimacyjne wyjeżdżały dzień i noc z trzech podstacji w Lublinie. Wszyscy widzieliśmy bezsens

Kolejne zmiany w receptach
Zasady wystawiania recept zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tym razem
znalazły się w ustawie O zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem
rozwiązań w obszarze e-zdrowia (DzU
z 2019 r., poz. 1590). Zgłoszone istotne zmiany postaram się podać w punktach, aby je łatwiej wychwycić.
1. Recepty „pro auctore” i „pro
familiae” mogą być wystawiane
w postaci elektronicznej albo
papierowej.
2. Ilość produktu leczniczego w e-recepcie wyliczonego na podstawie
określonego na recepcie sposobu
dawkowania można wystawić na 360
dni, a na recepcie papierowej na 120
dni.
3. Receptę papierową można realizować
do 30 dni od jej wystawienia, albo
od naniesionej na recepcie daty
realizacji „od dnia”, a w przypadku
recepty elektronicznej do 365 dni.

W przypadku realizacji recepty
elektronicznej, po upływie 30 dni od
daty jej wystawienia albo naniesionej
na recepcie daty realizacji „od dnia”,
recepta jest realizowana z wyłączeniem
dni stosowania, które już upłynęły.
4. Lekarze specjaliści od 1 lipca 2020 r.
będą mogli wystawiać na recepcie
elektronicznej bezpłatne leki dla
pacjentów 75+. Recepty te będzie
można wystawiać w czasie udzielania
ambulatoryjnej porady specjalistycznej
(ale dana placówka musi mieć umowę
z NFZ o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej) lub przy wypisywaniu
pacjenta z oddziału szpitalnego do domu.
Jednak przed wystawieniem takiej
recepty specjalista będzie zobowiązany
do sprawdzenia za pośrednictwem
systemu elektronicznego, przepisanych
pacjentowi leków w innych placówkach medycznych. Ten system ma
zabezpieczyć przed wypisywaniem

pacjentowi tych samych leków
w różnych placówkach medycznych.
Zmiany te mają ułatwić życie
pacjentom, bo nie będą musieli
z receptą specjalisty udawać
się do lekarza POZ o ponowne
przepisanie recepty. Jednak zmiany
te nie ułatwią życia specjalistom,
którzy będą musieli znaleźć czas
na sprawdzanie wypisanych leków
w systemie elektronicznym. W tej
samej nowelizacji ustalono, że
recepta elektroniczna będzie mogła
być ważna przez rok.
5. Recepty w postaci papierowej będzie można wystawiać do 7 stycznia
2020 r.
Jerzy Jakubowicz
PS Autor dziękuje za wieloletnią pomoc i współpracę Naczelnik Wydziału
Gospodarki Lekami OW NFZ w Lublinie
Dagmarze Marczewskiej i jej współpracowniczkom.

Sobota
wyjazdu trzech osób do bólu gardła, bólów brzucha i innych niegroźnych w danej chwili dolegliwości. Stworzenie bardziej dostosowanego do potrzeb i tańszego systemu było koniecznością.
Wraz z utworzeniem Kas Chorych powstała nocna i świąteczna pomoc lekarska. Z niewiadomych mi powodów zostało to zakwaliﬁkowane jako część podstawowej opieki zdrowotnej i tak
w budżecie NFZ ﬁguruje do
dzisiaj. Jak niewiele ma
wspólnego pomoc nocna (szczególnie w takiej formie jak obecnie) z deﬁnicją opieki
lekarza rodzinnego,
pielęgniarki i położnej rodzinnej wiedzą
wszyscy, których to
interesuje. Z definicji jest to pomoc
doraźna a nie profilaktyka, leczenie,
nie mówiąc o koordynacji leczenia. Ale
z uporem godnym wielkiej sprawy nikt przez
ponad 20 lat nie zmienił tej kwalifikacji. Dzisiaj
NPL jest w szpitalach, niewidoczna nawet przez kandydata na premiera.

Dyżurowałam w opiece całodobowej 10
lat w przychodni przy ul. Hipotecznej.
W mojej ocenie sprawdzało się to doskonale, centrum miasta, łatwy dojazd do (i
z) każdej dzielnicy Lublina, kompleksowa opieka – stacjonarna i wyjazdowa, lekarz rodzinny, pielęgniarka, dyżur stomatologiczny. Poprawiając zepsuto. Obecnie
pacjent (zorientowany w systemie) woli
pójść na SOR, bo tam zrobią więcej badań, a nie do lekarza po drugiej
stronie wejścia do szpitala,
który mniej może.
Dla zdecydowanej
większości osób potrzebujących pomocy medycznej system ten jest nieczytelny i rodzi konﬂikty, także między lekarzami. Po raz kolejny organizatorzy
wywołując kłótnie
między nami, sami
unikają ocen i krytyki.
Opieka całodobowa
powinna wg mnie być
oddzielona funkcjonalnie
i lokalizacyjnie od szpitala.
W istniejącej sytuacji nie ma żadnych
możliwości podziału kompetencji SOR
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– NPL. Pacjenci pójdą
tam, gdzie jest „więcej
specjalistów”, czyli wybiorą SOR i ŻADNE tłumaczenie tego nie zmieni. Będziemy mieć do
siebie pretensje, co kto
musi, a co może zrobić,
czyim obowiązkiem jest
np. wypisanie zwolnienia lekarskiego.
W każdy poniedziałek, w każdej przychodni przychodzą pacjenci (lub ich rodziny) po zwolnienie. Przykład z ubiegłego tygodnia: pacjent w sobotę złamał
nogę, został super zaopatrzony w SOR.
Żona wywiozła go do rodziców 15 kilometrów pod Lublin, bo nie wejdzie
na 4 piętro i w poniedziałek przyszła
po zwolnienie. Lekarz może wystawić
zwolnienie po osobistym zbadaniu pacjenta i co zrobić? Dzwoniłam na SOR
do Pani Doktor i usłyszałam, że ona może a nie musi wystawić zwolnienie, to
jej prawo a nie obowiązek.
I tak to w sobotę, dzień wolny, nie
uniknęłam myślenia o pracy a raczej
o problemach wywołanych wypowiedziami różnych politycznych geniuszy.
Jakie będą efekty tych „odkrywczych”
przemyśleń przekonamy się niebawem,
oby niezbyt boleśnie.
Wioletta Szafrańska-Kocuń
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Lekarz z pasją

Charyzma Marszałka
z prof. Andrzejem Wysokińskim,
szefem Kliniki Kardiologii PSK4, piłsudczykiem z zamiłowania,
rozmawia Anna Augustowska
• Zacznę przekornie – czy mundur
i maciejówka już gotowe? Za chwilę
święto 11 Listopada i zapewne piłsudczycy będą obecni na uroczystościach?
– Ależ oczywiście, stroje galowe są
już od dawna używane i występujemy
w nich na wszelkich państwowych i kościelnych uroczystościach narodowych,
związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Także w dniu 11 Listopada reprezentanci piłsudczyków będą składali wieńce pod pomnikiem Marszałka oraz wezmą udział w oﬁcjalnych
uroczystościach.
Noszone przez nas historyczne mundury są wierną kopią tych, które były
używane przez marszałka Piłsudskiego oraz legionistów i według posiadanej dokumentacji są szyte przez nieliczne, wyspecjalizowane zakłady krawieckie m.in. w Świdniku i Biłgoraju. Nad jakością, wiernością i dokładnością wykonania czuwa prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej, generał związku Stanisław Władysław Śliwa. Na Lubelszczyźnie władzę
zwierzchnią sprawują generałowie Jerzy
Cichocki oraz Stanisław Olszewski.
• Od kiedy Pan Profesor pasjonuje się
postacią Marszałka? Może kryje się za
tym historia rodzinna?
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– Postacią marszałka Piłsudskiego zainspirował mnie już w dzieciństwie mój
dziadek Robert Strużak, który był legionistą, piłsudczykiem, należał do POW,
a w okresie międzywojennym był starostą w Janowie Lubelskim. Ciężko ranny
w czasie bombardowania miasta we wrześniu 1939 r. cudem przeżył okupację. Od
kiedy pamiętam, wielokrotnie, niezwykle
barwnie opowiadał swoje losy dotyczące między innymi końca I wojny światowej, wojny polsko-sowieckiej, okresu sanacji, II wojny światowej a także ciężkich
komunistycznych lat powojennych. Poza
tym zawsze czułem sentyment do munduru, ponieważ ojciec był lekarzem, pułkownikiem, przez kilkadziesiąt lat ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych
Szpitala Wojskowego w Lublinie. Do
wojska został wcielony w czasie wojny
koreańskiej i od tego czasu stało się ono
jego pasją, podobnie jak powołaniem była
służba chorym i cierpiącym ludziom. Był
lekarzem starej daty, o niezwykle szerokich horyzontach zainteresowań.
• Ale do Związku Piłsudczyków przyłączył się Pan niedawno?
– O istnieniu Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej dowiedziałem
się trzy lata temu od mojego kolegi z naszej kliniki Marka Prasała, który był już
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wcześniej jego członkiem. Wciągnęły
mnie niezwykle interesujące opowiadania
o licznych aktywnościach oraz działalności związku i wkrótce wstąpiłem w szeregi organizacji.
Nie wszyscy wiedzą, że Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej –
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Szpital bada bezpłatnie

(tak brzmi jego pełna oﬁcjalna nazwa)
powstał już dość dawno, bo 13 września
1988 r., z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów,
ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP. Od 1989 r. organizacja wydaje kwartalnik społeczno-historyczny „Piłsudczyk”, posiada odznakę
z wizerunkiem marszałka J. Piłsudskiego
i własny sztandar, którego uroczyste poświęcenie odbyło się 25 kwietnia 1993 r.
w katedrze polowej WP, z udziałem córki Marszałka Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej. Cele statutowe towarzystwa
to propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich zbieżnych
z ideami, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami
pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z Marszałkiem i czynem
niepodległościowym. Ważnym, nadrzędnym zadaniem jest także współpraca ze
szkołami i młodzieżą oraz organizacjami
i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.
Jedną z istotnych inicjatyw Zarządu
Głównego było m.in. utworzenie Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka w Warszawie. Dzięki wielu staraniom i znacznemu wysiłkowi organizacyjnemu 14 sierpnia 1995 r., w 75.
rocznicę Bitwy Warszawskiej – z udziałem prezydenta RP p. Lecha Wałęsy i Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej – odsłonięto ten pomnik na placu jego imienia.
Wiele uwagi towarzystwo przywiązuje do obchodów uroczystości patriotyczno-narodowych, aktywnie uczestnicząc w świętach państwowych, niepodległościowych i kombatanckich. W stały
kalendarz uroczystości niepodległościowych weszły także obchody rocznic związanych z Marszałkiem m.in.: 5 grudnia –
dzień urodzin, 19 marca – dzień imienin,
12 maja – dzień śmierci.
Ważnym aspektem naszej działalności jest ponadto historyczna symbolika
związkowa, gdzie obok odznak wprowadzono charakterystyczny strój organizacyjny i stopnie wojskowe. Zasady używania umundurowania oraz przyznawania stopni i odznaczeń określa regulamin,
zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez
Zarząd Krajowy.
• Dlaczego postać Marszałka – tak
przecież niejednoznaczna – jest dzisiaj,
dla tak wielu współczesnych Polaków,
wzorem i przykładem?

– Marszałek Piłsudski wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach
wiarę w przyszłą niepodległą Polskę i do
tej niepodległości, po wielu latach zaborów, niewoli i poniżenia naród doprowadził. Był postacią niezwykle charyzmatyczną, dążył do państwa prawa i demokracji, ale z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię. A jest to cecha bardzo cenna w rozdyskutowanym polskim
społeczeństwie…
• A co Pana Profesora urzekło w historii Marszałka?
– Miłość do Polski, siła charakteru,
cud nad Wisłą, dosadność i prostolinijność w wypowiedziach i podejmowaniu decyzji, a nawet liczne, znane historie miłosne.
• Na koniec chciałabym zapytać o pasję najważniejszą w życiu każdego lekarza – o medycynę.
– Wychowałem się w rodzinie lekarskiej i dyskusje dotyczące medycyny towarzyszyły mi od czasów dzieciństwa.
Pomimo to jednak przez okres szkoły rozwijałem w sobie zainteresowania związane z ukochaną sztuką – malarstwem,
rzeźbą, architekturą. Przez wiele lat byłem uczniem znanego lubelskiego artysty – malarza Zygmunta Bartkiewicza
– mojego mistrza. Swoje prace malarskie i rzeźby wystawiałem między innymi na wystawach i konkursach twórczości amatorskiej, gdzie byłem nagradzany i miałem zdawać na architekturę. Ponieważ jednak takiego kierunku studiów
w Lublinie nie było, po wielu intelektualnych rozterkach i dylematach w ostatniej
chwili zdecydowałem się zostać w domu
rodzinnym i wybrałem Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w Lublinie. Zwyciężyły rodzinne tradycje, pewny, solidny
zawód i chęć pomagania innym.
• A kardiologia – dlaczego wybór padł
na tę specjalność?
– W okresie, kiedy ukończyłem studia,
o etat na uczelni było bardzo trudno i było to marzenie każdego młodego lekarza.
Ponadto już na studiach miałem kontakt
z wielkim autorytetem i twórcą lubelskiej
kardiologii prof. Mieczysławem Kędrą.
Dlatego też, kiedy w 1978 r. otrzymałem od ówczesnego kierownika Kliniki
Kardiologii prof. Mariana Markiewicza,
mojego mistrza i nauczyciela, propozycję pracy, z radością ją przyjąłem i decyzji tej do dzisiaj nie żałuję.
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Z przesiewowych i bezpłatnych badań krwi na obecność HCV w kierunku
wczesnego rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) aż do
28.02.2021 r. mogą korzystać mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz powiatów
bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego i łukowskiego o ile są
w wieku 35-75 lat.
Badania prowadzi Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Osobom, u których wynik wykaże podwyższony poziom przeciwciał anty-HCV, personel medyczny zaleci skorzystanie z dalszej bezpłatnej diagnostyki w WSzS w Białej Podlaskiej, tj. nieinwazyjnego badania
wątroby metodą elastografii.
Badania są realizowane w ramach
projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina
2014-2020.
aa

Lubelska Izba Lekarska
Delegatura w Białej
Podlaskiej
ma zaszczyt zaprosić Państwa
dn. 21 listopada 2019 r.
o godz. 18.00
do kościoła
Świętego Michała Archanioła
w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 14.
na Mszę Świętą
połączoną z wypominkami za dusze
Świętej Pamięci Lekarzy, Księży Kapelanów i zmarłych Pracowników
Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Przewodniczący
Delegatury Bialskopodlaskiej
lek. Jan F. Hałabuda

Studenci
bardzo naukowo
Studenckie Towarzystwo Naukowe
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
już po raz szósty organizuje konferencję naukową pod nazwą „6th Lublin International Medical Congress”, która odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2019 r. w Collegium Maius i Collegium Pathologicum UM w Lublinie. To
okazja do zaprezentowania swoich najnowszych badań i osiągnięć akademickich w dziedzinie medycyny.
Więcej informacji:
http://www.limc.umlub.pl/
Fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/6thLIMC/
lub limc.umlub@gmail.com
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Lekarzu, co Ty na to

Na talerzu pod flagą biało-czerwoną
Listopad, miesiąc o narodowym i odświętnym charakterze, to najlepszy czas,
by wrócić do publikacji pewnego lekarza. Autor broszury „O wpływie pokarmu na charakter narodowy” wyszedł
z założenia, że rozmaite usposobienie organizmu wynika z rozmaitości pokarmu
i napojów. Naszego też.

Najprawdopodobniej Rzeszów był dla
Bergera miastem pierwszej praktyki lekarskiej. Później przeniósł się do Lwowa.
Czytelnikom przedstawia się jako dr Antoni
Berger, lekarz praktykujący we Lwowie.
Co ciekawe, późniejsze tytuły też wydawał w Rzeszowie, choć był lekarzem
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Członków
Sztuki Drukarskiej we Lwowie.

Proza zjadaczy befsztyków

Uwaga! Wnioski opublikowane ponad 130 lat temu są dalekie od dzisiejszej poprawności politycznej. Ale mogą napawać nas dumą. Kuchnia polska
w ocenie żyjącego przed I wojną światową smakosza ma wybór potraw niepospolity „co się też wybitnie w charakterze naszym uwydatnia”.

– Porównując kuchnię rozmaitych narodów, pierwszeństwo należy się kuchni
francuskiej pod każdym względem, bo nie
tylko jest najrozmaitszą, ale składa się po
większej części z potraw lekkich i strawnych. Francuz lubi lekki żołądek i lekką
głowę, i nie zadaje zbyt wiele pracy narządom trawienia. Lekkie wino przyspiesza trawienie do tego stopnia, że Francuzi
prawie nigdy nie doznają stagnacyi żołądkowych, czyli niestrawności i hemoroidów – zauważa autor. Upodobaniem
mięsa i „silnych” napojów lekarz tłumaczy dlaczego Anglicy są prozaicznymi
kupcami, wytrwałymi żeglarzami i fabrykantami. Są tacy, bo jedzą befsztyki
w połowie surowe, a piją wino zmieszane
z wódką albo herbatę, którą zaparzają sypiąc funt herbaty na garniec wody.
Nasi zachodni sąsiedzi określani są
jako żywiący się szczególnie nędznie.
– Ciągłe palenie lichego tytuniu i życie
siedzące stępia u Niemców smak wszelki, tak ﬁzycznie jak moralnie. Najlepsze
mięsiwa, najlepsze ryby, wychodzą z ich
kuchni lichą potrawą. Toteż Prusak jest
oschłym i podejrzliwym, butnym i zarozumiałym – tłumaczy.

Nasz barszcz powszechny

Pod jednym niebem

– Na różnicę charakteru narodów, tak
mocno na pierwszy rzut oka bijącą, wpływa tedy rozmaitość napojów i pokarmów,
jakimi się naród który żywi (…) A chociaż rozmaite kraje nieraz podobne wydają płody, toć najczęściej też same płody zupełnie inaczej przyrządzają w jednym, a zupełnie odmiennie w drugim
kraju. U nas w Polsce np. zjada pierwszy
magnat tak chętnie barszcz jak i chłopek,
pracujący w pocie czoła na swe utrzymanie – pisze dr Antoni Stanisław Berger
we wstępie do „O wpływie pokarmu na
charakter narodowy”. Publikacja ukazała się w 1887 roku w Rzeszowie. 45-letni
wówczas Berger wydrukował ją u Jana
Andrzeja Pelara, znanego do dziś drukarza, księgarza i wydawcy.

Za to Węgrom niepospolitą siłę, dumę
i ogień, ale także usposobienie do gwałtowności, czy wręcz zbójeckiego życia dają: wędzona wołowina, wyśmienita – zdaniem lekarza – paprykowa słonina, ostra bryndza oraz mocne wina i napoje zaprawiane aromatycznymi i gorzkimi ziołami.
– Słowak, żywiący się nadzwyczaj
nędznie ziemniakami, a częstokroć dzikiemi tylko ziołami, jest słabem, potulnem, dobrotliwem stworzeniem, nigdy
nie rozbija, ale zawsze żebrze, chyba że
go już zanadto bieda i niesprawiedliwość
przygnębi.(…) Chociaż Węgier i Słowak
pod jednem prawie żyją niebem, co jasno
dowodzi, że różnica ta pochodzi ze sposobu żywienia się – dowodzi autor.
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Geograﬁa żołądkowa
Wyśmienite barszcze z uszkami, zawijane zrazy, huzarska pieczeń, hultajskie
bigosy. A na dodatek wszystkie najlepsze smaki i potrawy: sosy wschodnie indyjskie z Kalkuty, wino z Malagi, porter
i piwo z Anglii, ostrygi z Brukseli, ryby
z Kanady i kawior z Wołgi. To wszystko
doktor Berger znajduje na polskim stole oceniając, że po pierwsze Polak uczy
się geograﬁi żołądkiem, nie nadwerężając rozumu, a po drugie Polak zjada najlepsze rzeczy, jakie Bóg stworzył i ludzie wymyślili.
– Wybór zatem potraw ma kuchnia polska niepospolity, co się też wybitnie w charakterze naszym uwydatnia. Jesteśmy dobrymi lingwistami, pojmujemy doskonale ducha narodowości wszystkich krajów i stref globu ziemskiego, lubimy podróżować i przyswajamy sobie przymioty wszystkich prawie narodów. Umiemy
być pracowitymi jak Niemcy, energicznymi jak Francuzi, wystarczać sobie samym
jak Anglicy – wylicza autor.
Jednak są skazy. – Lud prosty, często
głodny a przynajmniej niedostatecznie
żywiony, jest potulny ale niedowierzający, słaby, do pracy nieraźny, i z własnej
woli nic dobrze zrobić niezdolny. (…)
Podpłomyk owsiany jest na przednówku
specyałem, a na Wielkanoc kawał najgorszej kiełbasy z czosnkiem. Wódkę zaś pije

IV Lekarski Piknik Strzelecki
21 września 2019 roku odbyła się
w Wąwolnicy IV edycja Lekarskiego
Pikniku Strzeleckiego.
Padł kolejny rekord frekwencji – na
liście aktywnych strzelców pojawiły się
102 nazwiska.
Strzelnica Wąwolnickiego Stowarzyszenia Strzeleckiego STEN dysponuje
czterema osiami i jednocześnie strzelało nawet 30 osób, w 4 konkurencjach
(pistolet, karabin, strzelba-rzutki, strzelanie dynamiczne ) oraz reaktywowany
kącik czarnoprochowy.
Organizatorzy wraz ze STEN-em zapewnili szkolenie i opiekę podczas strzelania, udostępnili broń i amunicję. Stosownie do wieku i postury, strzelały także dzieci. Pomiędzy strzelaniem zapewniono dodatkowe atrakcje (samochody
do jazd próbnych, catering, ognisko, pokazy taktyczne, prezentację i strzelanie
z broni historycznej)

tak namiętnie, że nieraz cały swój dobytek za nią oddaje – zauważa lekarz, który ocenia, że to wódka jest główną przyczyną ubóstwa polskiego ludu.

Organizacja:
Marek Czajkowski
Leszek Czajkowski
Sylweriusz Kruk – WSS „Sten”
Grzegorz Pietras – Komisja Rekreacji
i Sportu LIL

Lekarz pisze i pisze
Trudno stwierdzić na jakiej podstawie lekarz przy lwowskim szpitalu powszechnym, członek honorowy
Stowarzyszenia Wzajemnej Bratniej
Pomocy Akademików we Lwowie i lekarz straży ogniowej ochotniczej w jednej osobie twierdził, że Turek „gnuśny jest
i w całem swem życiu nieudolny”. Albo
to, że mniej niż Turek potrzebuje pokarmu „Indyanin”. W tekście Berger ocenia potrawy, zwyczaje i nacje, ale nie pisze czy podróżował po świecie i czy sam
wszystkiego próbował.
Wiadomo jedynie, że żyjący między
1842 a 1907 rokiem lekarz napisał między
innymi „Przewodnik dla pijących wody
mineralne”, „Diphtheritis, angina, tychże
rozpoznanie i sposób leczenia, popularnie skreślił dla użytku rodziców, opiekunów, zakładów i t.p.” czy 135-stronicowy
„Poradnik dla mężczyzn w chorobach
płciowych”. Publikował też pod pseudonimem Antoni Roicki.
Janka Kowalska
„O wpływie pokarmu na charakter
narodowy” – Antoni Stanisław Berger;
1887 roku, oﬁcyna wydawnicza Jana
Andrzeja Pelera w Rzeszowie
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Te badania są potrzebne
z Elżbietą Pachucką-Włas,
z-cą dyrektora ds. medycznych WOMP CPL, konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie medycyny pracy,
rozmawia Jerzy Jakubowicz
• W sierpniu 2019 r. została Pani
powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy.
– Jako lekarz medycyny pracy pracuję od 1992 r., czyli od uzyskania specjalizacji w tej dziedzinie. W trakcie pracy
zawodowej pogłębiałam swoje umiejętności o dodatkowe uprawnienia, jak: do
przeprowadzania badań lekarskich osób
ubiegających się o kierowanie pojazdami
i kierowców, uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń
i posiadających broń. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe – Zarządzanie
zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym. W 2012 r.
zostałam z-cą dyrektora ds. medycznych
WOMP CPL w Lublinie.
• Czy pracownicy i pracodawcy doceniają badania profilaktyczne?

– Mam wrażenie, że waga tych badań
jest dzisiaj niedoceniana, zarówno przez
pracodawców, jak i pracowników. Często
traktowane są jak zło konieczne, a przecież dla pewnej grupy osób są to jedyne badania i jedyny kontakt z lekarzem.
Często właśnie lekarze medycyny pracy
podczas badań proﬁlaktycznych, wyłapują stany patologiczne w zdrowiu pracowników, łącznie z chorobami nowotworowymi. Mówimy, że proﬁlaktyka jest najtańsza i zawsze z korzyścią dla wszystkich. Kodeks pracy narzuca obowiązek
przeprowadzenia takich badań, więc pracodawcy nie mają wyjścia. Jednak środki przeznaczone na ten cel nie są zadowalające.
• Szczególnym zainteresowaniem społecznym cieszą się badania kierowców.
– Jednym z zadań lekarza medycyny
pracy jest orzekanie o przydatności do zawodu. Wykonujemy wiele badań w tym

zakresie, wydając orzeczenia lekarskie
dla wielu grup zawodowych, a wśród nich
istotną pozycję zajmują kierowcy. Tematyka badań kierowców jest bardzo obszerna i trudno omówić ją w krótkim wywiadzie, przy czym należy wskazać zróżnicowanie prawne i orzecznicze, w zależności od tego, czy są to kierowcy zawodowi (wykonujący przewóz drogowy),
czy też inni kierowcy lub osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy.
• Jakie schorzenia powinny podlegać
szczególnemu nadzorowi?
– Należą do nich m. in. schorzenia neurologiczne (w tym: padaczka), metaboliczne (cukrzyca), kardiologiczne i szereg innych, które powodują konieczność
kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku. Schorzenia te wymagają opieki lekarzy określonych specjalności i w wyniku badania mogą powodować ograniczenie w kierowaniu pojazdami, a nawet mogą być wskazaniem do cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Stąd tak ważna rola lekarza orzecznika, który musi kompleksowo ocenić stan zdrowia badanego.

reklama

• Lekarz uprawniony do badań kierowców to…
– Lekarz ten musi spełniać szereg wymagań, w tym posiadać określoną specjalizację, tj. w dziedzinie medycyny pracy,
transportu bądź inną specjalizację i zaliczyć dodatkowe szkolenie. Lekarz uprawniony, zatrudniony w WOMP CPL, jako jednostce właściwej, orzeka również
w przypadkach – skierowania przez starostę: na badania lekarskie kierowców, którzy kierowali swoim pojazdem po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, jak też ze względu na poważne zastrzeżenia, co do stanu zdrowia lub
w sytuacji cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan
zdrowia. Osoby te są poddawane szczegółowym badaniom lekarskim, a także,
w większości obligatoryjnie, badaniom
psychologicznym.

Złoty jubileusz
21 września w auli Collegium Novum UM w Lublinie
spotkali się absolwenci, którzy 50 lat wcześniej otrzymali dyplomy lekarza medycyny. Nie zważając na trudy podróży i dolegliwości 70 osób
zjechało z różnych stron świata. Rocznik był zróżnicowany
wiekowo, studiowali felczerzy doświadczeni zawodowo
i młodzicy, ale szybko nawiązywały się kontakty i przyjaźnie. Nie wszyscy mogli przyjechać z powodu choroby własnej lub rodziny i odległości,
z innymi kontakt się urwał.
Zjazd odbywał się pod patronatem
J.M. Rektora Andrzeja Dropa. Uroczystości rozpoczęto wspólnym odśpiewaniu z chórem UM pod dyrekcją Moniki
Mielko- Remiszewskiej hymnu studenckiego Gaudeamus igitur. W imieniu uczelni serdecznie przywitała zebranych prorektor ds. kształcenia prof. Barbara Jodłowska-Jędrych, a w imieniu Lubelskiej
Izby Lekarskiej – prezes Leszek Buk. Jubilaci otrzymali odnowione symboliczne Złote Honorowe Dyplomy Lekarza.

Prezes LIL wręczył pięknie wykonane
Honorowe Dyplomy Lubelskiej Izby Lekarskiej ozdobione medalem. Na zakończenie oﬁcjalnej uroczystości obejrzano
ﬁlm o szybkim rozwoju naszej Almae
Matris. Nowe budynki, sale wykładowe
i metody leczenia wzbudzały podziw i zazdrość. Nasze warunki studiowania były
bardzo skromne. Uczestnicy zjazdu byli
szczęśliwi, że mogą się spotkać, czasami
po raz pierwszy od ukończenia studiów.
Identyfikatory ułatwiały rozpoznanie.

Najstarsi uczestnicy mieli 86 lat. Większość absolwentów, mimo emerytury, jest
nadal aktywna zawodowo.
W kościele akademickim KUL została
odprawiona msza w intencji wszystkich
profesorów i absolwentów. Zostały odczytane nazwiska kolegów, którzy odeszli do wieczności. Piękne słowa skierował do zebranych ks. prof. Augustyn
Eckmann, podkreślając łacińską sentencję: mens sana in corpore sano.
Dzień zakończył uroczysty bankiet
w restauracji Victoria. W serdecznym
nastroju płynęły wspomnienia. Oglądano zdjęcia ze studiów, wymieniano adresy, wznoszono toasty i tańczono do północy. Następnego dnia odbył się spacer
po Lublinie pn. „Tajemnice Unii Lubelskiej” prowadzony przez przewodników
PTTK. Mimo krótkiej nocy stawiło się
dwadzieścia osób. Wszyscy byli zaskoczeni jak bardzo miasto wypiękniało. Potem już pożegnalna kawa, wspólne zdjęcie i zapewnienia, że spotkamy się za rok.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób, dzięki którym jubileuszowy zjazd
się odbył.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Danuta Mitosek-Sabbo

25-lecie Stowarzyszenia Osób Chorych na Łuszczycę w Lublinie
14 września 2019 r. obchodzono 25lecie istnienia Stowarzyszenia Chorych
na Łuszczycę w Lublinie, które powstało jako pierwsze w Polsce. Jego twórcy za cel obrali sobie współdziałanie ze
służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby,
a także o aktualnych metodach leczenia,
zwłaszcza w warunkach domowych. Stowarzyszenie prowadzi regularną działalność organizując spotkania robocze oraz
integracyjne i towarzyskie. Opracowano
również pierwszy poradnik dla chorego
na łuszczycę.
Łuszczyca jest chorobą społeczną.
W Polsce na łuszczycę choruje ok. 1,4 mln
osób, co stanowi ponad 3,5 proc. populacji, a w naszym regionie to ok. 54 tys.
osób, co stanowi 3,1 proc. ludności.
Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna, pojawiającą się pod wpływem różnych czynników prowokujących u osób
predysponowanych. Nie jest to choroba wyłącznie skóry, bo wielu pacjentów
z łuszczycą cierpi również na łuszczycowe zapalenie stawów. U chorych tych
częściej powstaje cukrzyca i choroby
na podłożu miażdżycowym. U jej podłoża leżą zaburzenia immunologiczne.

W ostatnich dwu dekadach prowadzone są
badania nad limfocytami T i uwalnianymi
z nich cytokinami, jako pełniącymi główna rolę w patogenezie łuszczycy. W wyniku
tych badań uzyskano tzw. leki biologiczne, które mają zdolność wybiórczego hamowania procesów zapalnych specyficznych dla łuszczycy. Najczęstszą postacią
kliniczną jest łuszczyca zwykła.
Niektóre postacie choroby np. erytrodermia łuszczycowa, łuszczyca krostkowa, uogólniona wymagają leczenia szpitalnego. Niestety, łóżek szpitalnych jest
mało. W naszym regionie łóżka szpitalne
dermatologiczne są w Klinice Dermatologicznej SPSzK nr 1, w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w NZOZ Med-Laser w Lublinie i w SPWSzS w Chełmie. Istotnym problemem odbijającym się na jakości leczenia jest niska wycena przez NFZ procedur
dermatologicznych
Dzięki temu, że w 2001 r. powstał oddział pobytu dziennego w NZOZ MedLaser, pacjenci zyskali możliwość korzystania z pełnej opieki, tj. z kąpieli solankowych i siarkowych, naświetlań PUVA i UVB
oraz miejscowej farmakoterapii. W tym
samym roku stowarzyszenie dołączyło do EUROPSO (EUROPEAN FEDERATION
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OF PSORIASIS ASSOTIATIONS), a we wrześniu 2003 r. stowarzyszenie otrzymało
główną nagrodę w prestiżowym konkursie zorganizowanym przez EUROPSO. Polski projekt połączenia leczenia
dermatologicznego z psychoterapią został jednogłośnie wybrany jako najlepszy. Dzięki funduszom pozyskanym wraz
z nagrodą możliwe było przeprowadzenie szeregu spotkań psychologicznoterapeutycznych dla wszystkich chętnych z regionu.
W maju 2007 roku Stowarzyszenie
Chorych na Łuszczycę w Lublinie zostało pełnoprawnym członkiem IFPA (International Federation of Psoriasis Association), organizacji zrzeszającej obecnie ponad 50 państw. Stowarzyszenie wystąpiło z inicjatywą stworzenia w Polsce długoterminowej strategii leczenia chorych
na łuszczycę, objęcia osób najciężej chorych programem leczenia biologicznego,
a także ponownego wpisania łuszczycy
na listę chorób przewlekłych.
Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę
w Lublinie mieści się przy ul. Młyńskiej 14
A. Opiekunem medycznym stowarzyszenia jest dermatolog Adam Borzęcki
Jerzy Jakubowicz
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Analogowy Fotograf Roku jest z Lublina
Czekam na właściwe światło
Chyba każdy chciałby złapać taki kadr!
Ale udaje się to tylko najlepszym. Tym większe gratulacje i podziw dla adiunkta z Kliniki
Kardiologii UM w Lublinie Macieja Wójcika, którego zdjęcie „Quiraing sunrise” zdobyło pierwszą nagrodę w Kategorii Fotograﬁi Analogowej, Krajobraz (Analog/Film Photography, Landscape).

Bez Photoshopa!
Zdjęcie wygrało też Kategorię Fotograﬁi Analogowej w International Photography
Awards 2019 tym samym dając Wójcikowi
tytuł Analogowego Fotografa Roku (Analog/Film Photographer Of the Year).
– To fantastyczne uczucie otrzymać taką nagrodę! W dodatku odbiorę ją w samej
Carnegie Hall – nie krył radości laureat, tuż
po odebraniu wiadomości z tą informacją.
Wszystkie zdjęcia wykonałem w sposób analogowy, starym aparatem średnioobrazkowym
z lat 90., na ﬁlmie kodaka Ektar 100, bez ulepszeń w Photoshopie – podkreśla Wójcik i dodaje – Dla mnie w fotograﬁi liczy się światło
a nie manipulacja zdjęciem.
Dodatkowo Maciej Wójcik otrzymał wyróżnienia „Honorable Mention” za cykl prac
„Scottish Isles – following the light” oraz zdjęcia pojedyncze: „Chicago” i „Bass Rock”.

Jak to się robi?
– Wykonuję mało zdjęć, ale każde zdjęcie krajobrazowe poprzedzone jest kompozycją na statywie i oczekiwaniem na właściwe światło. Tak też było w przypadku zwycięskiej fotograﬁi.
Był rześki poranek i oczekiwanie na wschód słońca. Niestety,
sam wschód był mglisty, deszczowy i wietrzny, ale cierpliwość
opłaciła się. Chwilowy przebłysk słońca pomiędzy chmurami
odsłonił piękno magicznego miejsca na szkockiej wyspie Sky:
Quiraing. Wystarczyło dokonać ostatnich pomiarów światłomierzem, skorygować ustawienia migawki i głębi ostrości i nacisnąć wężyk spustowy. Reszta to oczekiwanie na powrót do domu, wywołanie ﬁlmu i zeskanowanie klatki ﬁlmu. To oczekiwanie i ujrzenie zdjęcia w pełnej krasie kilka tygodni po jego
wykonaniu (jak dawniej bywało) ma też pewien urok. A decyzja
wysłania go na konkurs fotograﬁczny była całkowicie spontaniczna, po części podyktowana ciepłym przyjęciem mojej wystawy w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” naszej
izby lekarskiej – mówi Maciej Wójcik.
Zdjęcie „Quiraing sunrise” zaprezentowano w czasie wystawy „Best of Show” (21 października 2019, Splashlight Studios, 75 Varick Street, Nowy Jork), zdjęcie zdobyło nominację
do Trofea Lucie (Lucie Awards) uznawanego za Oscara w dziedzinie fotograﬁi. Ogłoszenie zwycięzcy Trofea Lucie nastąpiło 22 października 2019 roku w czasie uroczystej gali (Lucie
Awards Gala) w Carnegie Hall, Nowy Jork.
Anna Augustowska
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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.
Termin nasyłania prac upłynął.
Rozstrzygnięcie konkursu
do 24 listopada 2019 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród
14 grudnia 2019 r.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursy i regulamin na stronie:

kultura.oil.lublin.pl/category/
konkurs-fotograficzny/konkurs-2019/
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Okiem kamery otworkowej

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w LIL

„Znakomity lekarz i fotograf Lech Lipiec w obydwu dziedzinach notuje najwyższe osiągnięcia zawodowe i twórcze. Swoje
przesłanie realizuje z pasją, żarliwością i profesjonalnym zacięciem” – tak o autorze wystawy fotograﬁcznej pt. „Czas utracony” pisze Paweł Pierściński.
Wernisaż tej niebanalnej prezentacji odbył się 12 października 2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej
„U Lekarzy” w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4.
Kim jest Lech Lipiec? To urodzony w 1955 r. w Ostrowcu
Św. Chirurg urolog. Fotograﬁą zajmuje się od 1970 r. Mieszka
w Końskich. Członek ZPAF nr legitymacji – 686 okręgu świętokrzyskiego. Od 1987 r. zajmuje się techniką szlachetną tzw.
gumą. Dużo podróżuje po świecie prowadząc fotograﬁczną dokumentację cyfrową. Ostatnio jego pasją jest fotograﬁa pinholowa zbudowanym własnoręcznie aparatem, fotograﬁa wielkoformatowa w technice mokrego kolodionu historycznym aparatem 50x60 cm i starymi obiektywami z XIX wieku, z początków fotograﬁi. Wielką pasją doktora jest fotograﬁa otworkowa,
która daje szlachetny, miękko narysowany obraz. Aby osiągnąć
wymarzony efekt osobiście skonstruował kilka własnych kamer
otworkowych (na ﬁlm zwojowy 6x6 cm), a następnie opracował technikę i technologię wykonywania zdjęć. Fotografuje „z
ręki” lub ze statywu.
Wystawa fotograﬁi Lecha Lipca czeka na zainteresowanych
do 7 listopada 2019 r. w galerii „U Lekarzy”
aa

kultura.oil.lublin.pl/kalendarium-imprez-2019/
9 listopada

wernisaż wystawy VII Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 12.00.
22 listopada
„Muzyczne piątki u lekarzy”
– wspólne śpiewanie z chórem Continuum – przeboje lat 60.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.
29 listopada
„Muzyczne piątki u lekarzy”
– koncert zespołu „Po godzinach”.
Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4, godz. 18.00.

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.
Prace nadsyłano 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

Więcej zdjęć na kultura.oil.lublin.pl
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Humor Świata
KABARET

Przewodnik – Kabaret Nowaki. Oprócz niego najodważniejsi
odkrywcy humoru świata: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile i Kabaret K2. – Zajrzymy do najbardziej dzikich zakątków świata, nie
ominiemy żadnej wyspy i szczytu w poszukiwaniu najśmieszniejszego żartu – zachęcają organizatorzy. 10 listopada o godz. 19
w hali Globus zacznie się kolejna Polska Noc Kabaretowa 2019!
Ta edycja organizowana pod hasłem Humor Świata ma być najśmieszniejszą podróżą w życiu widzów. Bilety 90-200 zł.

MUZYCZNIE
Złoty jubileusz

22 listopada o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur wystąpi
Krzysztof Cugowski z zespołem. To będzie niezwykły rok dla wokalisty, który świętuje 50-lecie swojej pracy artystycznej. I chociaż, jak informują organizatorzy, nie jest entuzjastą odznaczania kolejnych lat w kalendarzu, postanowił ruszyć w trasę koncertową „Złoty jubileusz 50 lat na 100%”. Krzysztofowi Cugowskiemu towarzyszą: na gitarze zagra Jacek Królik, na basie Robert Kubiszyn, na perkusji Cezary Konrad, na instrumentach klawiszowych Tomasz Kałwak. Bilety 60-130 zł.

SPOTKANIE
Tadeusz Woźniak opowiada

Tadeusz Woźniak (1947) bard, kompozytor i instrumentalista.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne w 1972 roku dostał nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu za swoją najbardziej rozpoznawalną piosenkę „Zegarmistrz światła”. Kolejne to „Smak i zapach pomarańczy”, „Dni niczyje”, „Hej, Hanno” – do słów Agnieszki Osieckiej czy „Przesłanie” – do słów Zbigniewa Herberta. Artysta 12 listopada o godz.
18 będzie w Teatrze Starym gościem Bitwy o kulturę. Wieczór
przy ul. Jeziuckiej poprowadzi Grażyna Lutosławska, drugim gościem będzie Witold Górka – organizator niezależnego ruchu filmowego, scenarzysta, dziennikarz, autor muzyki, który napisał
książkę o Woźniaku. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie teatru.

Hans Zimmer Tribute Show
Badach – Zaucha. 10 lat
MUZYCZNIE
MUZYCZNIE

Płyta „Tribute to Andrzej Zaucha” ma już 10 lat, ale wciąż zyskuje nowych odbiorców, a jubileusz jest okazją do organizacji
koncertów. W Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, Kuba Badach wykona utwory legendy polskiej sceny muzycznej – Andrzeja Zauchy 7 listopada o godz.19. Piosenki będą w nowych
aranżacjach przygotowanych przez wokalistę oraz Jacka Piskorza. – To moje podziękowanie dla Zauchy. To zaszczyt śpiewać
jego utwory… – komentuje Kuba Badach, wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer. Bilety od 99 zł.
30

17 listopada o godz. 15.30 w hali Globus wystąpi Orkiestra
Polskiego Radia pod dyrekcją Macieja Sztora. W programie muzyka filmowa – twórczość Hansa Zimmera. Partie solowe zaśpiewa Anna Lasota. Zaprezentowane zostaną suity orkiestrowe m.in. z takich kinowych hitów jak: „Gladiator”, „Incepcja”,
„Interstellar”, „Trylogia Batmana”, „Twierdza”, „Piraci z Karaibów”.
Hans Zimmer to jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 150 obrazów. Bilety 69-169 zł.
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FESTIWAL
Mistrzowie tańczą

Od 12 do 17 listopada będą trwały w Lublinie 23. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. Gwiazdą tegorocznej edycji
jest Company Wayne McGregor, który przyjeżdża ze spektaklem
„Autobiography” (16 i 17 listopada w CSK). Wayne McGreor, brytyjski choreograf i reżyser, tworzy choreografie, badając życie
z perspektywy ciała. Obecnie skupił się na postrzeganiu ciała jako archiwum, czego wyrazem jest „Autobiography”. To spektakl
taneczny, w którym choreografia oparta jest na strukturze jego
genomu. Bilety 20-80 zł. W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie,
nie było jeszcze pełnego programu festiwalu (www.mstt.pl)

MUZYCZNIE
Pod batutą profesora

Dyrygował niemal we wszystkich ośrodkach muzycznych Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Izraelu,
Brazylii, Argentynie, Japonii… 8 listopada o godz. 19 w lubelskiej
filharmonii koncert symfoniczny, który poprowadzi Antoni Wit.
Dyrygent, kompozytor, prawnik, profesor dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej wykona: Jón Leifs – Variazioni pastorale op. 8; Edward Grieg – Peer Gynt op. 23 fragmenty
i Jean Sibelius – I Symfonia e-moll op. 39. Bilety 30-50 zł.

Starość, a jaka radość…
LITERACKO

– Przyglądam się. To w ogóle dobry napis na nagrobek: „Przyglądał się” – mówił w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” muzyk, wokalista i autor tekstów piosenek pod pseudonimem Pablopavo.
I rzeczywiście ma oko!
Do księgarń trafił właśnie tom opowiadań jego autorstwa
pt. „Nieradość” – drugi po rewelacyjnych „Mikrotykach” sprzed
dwóch lat i znowu można powiedzieć tylko jedno: czekamy
na więcej!
Chociaż świat w nich opisywany
nie jest wesoły, raczej nostalgicznie
podszyty pogodą ducha wynikającą z „opuszczenia młodości”. Pisarz mówi wręcz: to są opowiadania o starości. „Współczesność odpycha mnie estetycznie. Nie potrafiłbym napisać książki o ludziach,
którzy większość życia spędzają
w komputerach i telefonach”.
Wkraczamy więc w świat ludzi
„z innej epoki”, do osiedlowych zakamarków, gdzie w 1956 roku rządzili bracia Krzemyki; do pana Rysia, co wyglądał jak samobieżny
pączek; babci Ani i jej przyjaciółki Halszki; do dziadka Rysia i jego
kota Mruczka, do Mućki i… wielu, wielu innych bohaterów tych
nieprawdopodobnie gęstych, pisanych wspaniałą polszczyzną historii, pełnych długich zdań, w których, jak pisze inny zachwycający pisarz, ekspert od łapania tego
co minione Marcin Wicha: „są ludzie i rzeczy, i miasta, i książki,
i Charms, i wszystko inne, o Boże, do diabła”. Oto przykład, malutka próbka tego, co czeka czytelnika „Nieradości”: „Przechylony dzień. Jeszcze nic z niego nie wypada, nic się w puste nie
sypie, ale już rzeczy, sprawy i ludzie drżą, osuwają się ku, niewidzialnej niestety, krawędzi”.
Paweł Sołtys napisał kiedyś, że: „chciałbym mieć talent Isaaka Babla, ale nie chciałbym skończyć żywota jak on. Pisać jak
Ota Pavel, ale nie popaść w obłęd i nie spędzać czasu w szpitalach psychiatrycznych. Albo jak Daniił Charms, ale nie umrzeć
z głodu”.
Może już przestać chcieć – bo już to ma.
Opublikowany w 2017 r. prozatorski debiut Sołtysa, wokalisty i autora tekstów znanego jako Pablopavo (z nagrań solowych z własnym zespołem Ludziki oraz grupą Vavamuffin) spotkał się z wielkim uznaniem czytelników i krytyków. Za zbiór opowiadań „Mikrotyki” Sołtys otrzymał nagrody Gdynia i im. Marka
Nowakowskiego, znalazł się w finale Nike oraz był nominowany do nagród Conrada, im. Norwida i im. Gombrowicza, a także do Paszportu „Polityki”.
Anna Augustowska
Paweł Sołtys, „Nieradość”,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019-10-06

MUZYCZNIE
Muzyczne andrzejki

To widowisko muzyczne z fragmentami operetek, musicali
oraz piosenkami ze światowego repertuaru. „Księżniczka czardasza”, „Hrabina Marica”, „Wiktoria i jej huzar”, „Evita”, „Nędznicy”,
„Upiór w operze”. Nie zabraknie cygańskich akcentów muzycznych, które w sposób szczególny podkreślą andrzejkową tradycję wróżb i przepowiedni. Wystąpią: Anna Lasota – sopran, Jakub
Oczkowski – tenor, Marcin Jajkiewicz, Jakub Milewski – baryton,
Łukasz Lech. Solistom towarzyszyć będzie kameralny skład Orkiestry Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy oraz
Zespół Tańca Artystycznego Miniatury. Bilety 60-80 zł.
(oprac. JKG)
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Sałatka po lekarsku

Nasz szoł powszedni

Jesienna zupa kurkowa
No cóż kochani, jesień pełną gębą. Przez
całe lato, do wczesnej jesieni wszyscy grzybiarze umierali z tęsknoty za zbiorami leśnego runa. Wreszcie przyszły deszcze, ciepłe
noce i… mamy wysyp grzybów. Zaproponuję więc coś grzybowego. Każdy ich miłośnik zapewne rozkochany jest w kurkach. To
grzyb uniwersalny. Nadaje się on doskonale
do makaronów, sosów czy porannej jajecznicy, a nawet… nalewki. Ale kurki są wbrew
pozorom grzybem zdradliwym – podczas
zbiorów łatwo się pomylić i zamiast kurek
sięgnąć po inny, trujący grzyb, czyli lisówkę pomarańczową. Jak je rozróżnić? Najpierw należy zajrzeć pod kapelusz. Pod kapeluszem lisówki pomarańczowej są blaszki, a u kurki listewki. Ponadto w przypadku
lisówki miąższ grzyba będzie koloru pomarańczowego. U kurki (czyli pieprznika jadalnego) barwa miąższu powinna być biała lub
bladożółta. Ale dość, wszak to nie atlas dla
grzybiarzy. Więc tych co się nie znają lub
boją, odsyłam do stoisk w marketach. Mówi
się również, że grzyby są bezwartościowe.
Otóż niekoniecznie. Kurki zawierają sporo
witaminy A. Jakie jeszcze wartości odżywcze mają kurki? Podaję za USDA National

Nutrient Database for
Standard Reference:
białko ogółem – 1,49
g, tłuszcz – 0,53 g, węglowodany – 6,86 g (w
tym cukry proste 1,16 g),
błonnik – 3,8 g, a ponadto tiamina – 0,015 mg,
ryboﬂawina – 0,215 mg,
niacyna – 4,085 mg, witamina B6 – 0,044 mg,
kwas foliowy – 2 μg, witamina D – 212 IU.
Zawierają też minerały, takie jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk. Jak
już wiemy co i jak się ma w tej materii, to
proponuję… jesienną zupę kurkową.
Składniki na bulion:
• 1,7 litra wody
• 30-40 cm pora (białe i zielone)
• ⅓ dużego selera
• 2 marchewki średnie
• 2-3 selery naciowe
• 2 średnie pietruszki
• 1 duża czerwona papryka (słodka)
• 5 ziarenek ziela angielskiego
• 5 ziarenek jałowca
• 5 ziarenek czarnego pieprzu
• 3-4 liście laurowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozostałe:
3-4 średnie ziemniaki
2 średnie cebule
ok. 150 g kurek
1 ząbek czosnku
łyżeczka vegety lub jarzynki
(itp.)
½ łyżeczki białego pieprzu
mielonego
6-8 łyżek dobrej
niearomatycznej oliwy
(np. z ryżu)
duża łyżka śmietany 10%
sól do smaku.

Jarzyny obrać, pokroić w kawałki 2-cm i zalać wodą. Bulion po zagotowaniu pozostawić na małym ogniu na ok 1,5 godziny (dla leniwych: bulion warzywny można kupić
w kostkach i przyrządzić na skróty – ale soli tam co nie miara i nie równa się z aromatem tego prawdziwego).
W tym czasie wyszorować lub obrać ziemniaki. Pokroić w kostkę ok. 3x3 cm. Podobnie zrobić z cebulą. Kurki wymyć (szybko) w zimnej wodzie i wyłożyć do odsączenia na
ręcznik papierowy. Rozgrzać 2-3 łyżki oleju na patelni i zeszklić cebulę dodając pod koniec 1 zgnieciony ząbek czosnku (można i bez czosnku). Wyłożyć na miseczkę. Bulion
odcedzić nie wyrzucając jarzyn. Na tym samym tłuszczu podsmażyć kurki (5-6 minut)
oprószając delikatnie solą. Następnie dodajemy resztę oleju i po wyjęciu kurek podsmażamy ziemniaczki przez 3-4 minuty. Następnie do dużego rondla przelewamy zwartość
patelni, dodajemy grzyby i cebulkę, i dolewamy bulion (którego powinno nam pozostać
ok. 1 litra). Gotujemy ok. 4-5 minut, by nam się ziemniaki i grzyby nie rozpadły. Na koniec dodajemy warzywa, które pozostały w całości po gotowaniu wg uznania. Hartujemy
śmietanę i dodajemy ją do zupy. Niektórzy dodają posiekany koperek lub pietruszkę, ja
wolę parę listków bazylii już na talerzu i… smacznego.
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik
2 września
Mimo odgórnego urzędowego optymizmu, tegoroczne zbiory
podobno bardzo kiepskie. Ale nie
wszystkie, bo dobrze zasiana nienawiść jara i pogarda ozima obrodziły ponoć nad wyraz znakomicie. Stąd pewnie, choć jeszcze nie
jesień, w mediach omłoty w pełni
i cepów w robocie i w użyciu coraz
więcej. No, ale to już taka nasza tradycja i kultura. Nie tylko rolna.

3 września
Polityka sięgnęła ścieku, bo
szambo się rozlało. Dzięki temu
dowiedzieliśmy się, że awaria kolektora to katastrofa ekologiczna, że
prawie drugi Czarnobyl, że narażone zostało życie i zdrowie ludu, że
Wisła płynie z północy na południe,
że tylko dzięki szybkiej i przytomnej pomocy rządu i wojska dla samorządu sytuację szczęśliwie opanowano! I tak dalej news za newsem jednym ściekiem. W mitologii
greckiej patronem takiej akcji byłby
pewnie Mokrysedes z Szaletu, ale
po co tak daleko sięgać – mitologię
przecież też już mamy własną.

6 września
Była ciotka. Cieszyłem się na
tę wizytę, bo obiecywała pierogi
z grzybami. Niestety, nie przyniosła, bowiem wysyp grzybów w tym
roku też ubogi i ceny tychże mocno poszły w górę. Nie byłem tym
zaskoczony, bo w końcu można
się domyślać, ile może wszystkich
kosztować jeden mały grzybek i to
nie w zależności od wysypu, tylko
od dosypu.

10 września
Sąsiad opowiedział pouczającą
historyjkę. Otóż jego krewna, lekarz
stomatolog, mieszkająca na ósmym
piętrze wieżowca nie miała pojęcia,
że trzy piętra niżej funkcjonuje po
cichu nielegalna agencja towarzyska, a numer telefonu do tego przybytku rozkoszy jest bardzo podobny
do jej numeru. Któregoś dnia odebrała dzwoniący telefon i usłyszała męski głos – „Ile u pani kosztuje usługa?!”. Odpowiedziała jak to
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znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
dentystka – „To zależy od wielkości wypełnienia!”. I facet bez słowa się rozłączył. Nie dziwię się. Po prostu uważam,
że każdy lekarz w kontaktach z ludźmi
powinien używać normalnego, potocznego języka a nie się wywyższać i wpędzać rozmówcę w kompleksy.

15 września
Batalia przedwyborcza coraz szybciej
osiąga apogeum, zwłaszcza w swojej wizualno-medialnej odsłonie, co podobno
już skutkuje pojawianiem się nowych,
dotychczas nieznanych jednostek chorobowych. Lekarze, a zwłaszcza psychiatrzy, ostrzegają, że już pojawiła się BILBORDoza, BANEROfobia, SPOTyfus,
OCZOPLĄSawica, PORTREToza, sPISofrenia, fotoKANDYDoza i parę innych.
I jeszcze nie wiadomo, jak to leczyć.

zdrowotności społeczeństwa, tym samym
usprawiedliwiający dalsze oszczędności
i zmniejszanie zatrudnienia w tzw. lecznictwie. Proste – po co zatrudniać, jak nie
ma kogo leczyć. A oszczędności zawsze
się na coś przydadzą.

30 września
Podobno prowadzenie dokumentacji
medycznej, narastająca lawinowo papirologia, a zwłaszcza zapowiedziana jej
dalsza obowiązkowa cyfryzacja (cokolwiek to znaczy), zaczyna przerastać możliwości personelu i staje się coraz większym problemem dla wielu, zwłaszcza
starszych lekarzy, pozostawiając im coraz mniej czasu na zajmowanie się chorymi. Zapytałem jednego doktora, jak sobie
radzi z tymi e-przeszkodami. Odpowiedział – „Eeee, już sobie poradziłem! Znaczy – poradziłem sobie, żeby wreszcie zacząć oszczędzać nerwy i zdrowie, przerwać to koszmarne uczenie się wystawiania tych e-recept,
e-zwolnień oraz innej e-makulatury
i pójść na e-meryturę!”. Szkoda, bo to
dobry lekarz. Innych starszych bałem
się pytać, jak sobie poradzą.

1 października
I znowu o służbie zdrowia, bo im bliżej dnia wyborów reforma tejże, zwłaszcza w ilości nowatorskich pomysłów,
bardziej przyśpiesza. Sąsiad mi powiedział, że podobno jest wreszcie znakomite rozwiązanie problemu osób okupujących szpitalne oddziały ratunkowe. Po
prostu ma być wstawiona większa ilość
łóżek-dostawek pozwalająca coraz liczniejszej rzeszy chorych na wygodniejsze

spędzanie nocy w kolejnych dobach czekania na bezzwłoczne działania ratunkowe. I jedzenie ma być.

5 października
I dalej o tej służbie, bo w związku
z dyskusją na temat wysokości wynagrodzeń w lecznictwie ostatnio oﬁcjalnie ustami bardzo prominentnego urzędnika państwowego została wygłoszona teza, że do wykonywania zawodu lekarza
należy mieć chwalebne powołanie a nie
prostackie parcie na portfel. Może więc
dobrym pomysłem byłoby ogłoszenie
konkursu na „JUDYMA ROKU”. Laureat, udowadniając że z powołania da się
dzisiaj wyżyć, otrzymałby dyplom uznania, listę miejsc pracy do wyboru, oczywiście na judymowskich zasadach i bonus punktowy w następnym konkursie na
„SYZYFA ROKU”.

8 października
Wybory tuż-tuż. Oczywiście całą salą idziemy, ale zastanawiamy się tylko,
w jaki sposób oddamy swoje głosy i w jaki sposób zostanie dochowana tajemnica indywidualnego, osobistego głosowania, kiedy w szpitalu nawet parawanów
brakuje a w innych intymnych lokalach
obywatelskiego obowiązku spełniać przecież nie wypada.

12 października
Jutro wybory. I jutro się okaże, jakie będzie nasze jutro na następne cztery lata.
Irosław Szymański

20 września
Ciotka się zrehabilitowała. Co prawda nie przyniosła pierogów, ale też smakowitą sałatkę z serkiem homogenizowanym. Poczęstowałem wszystkich. Tylko
sąsiad spod okna odmówił twierdząc, że
ma zasady i że woli z serkiem heterogenizowanym. Nie było mi przykro, bo wiem,
że o gustach, zwłaszcza teraz, się nie dyskutuje, tylko manifestuje.

26 września
Podobno mamy najmniejszą w Europie liczbę lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców. No, to tylko czekać
na tryumfalny, oﬁcjalny komunikat potwierdzający najwyższy od lat poziom

Przeboje włoskie i francuskie
MUZYCZNIE

Michał Bajor postanowił przemieszać swoje
muzyczne włosko-francuskie fascynacje i z kilkuset piosenek wybrał 19, które w większości
pierwszy raz nagrał na płycie. To bardzo zróżnicowany repertuar od przejmującej „Je sui malade” Dalidy, przez kolorowe „Couleur cafe” Gainsbourga, czy „Quando, quando”, aż po „Hymn miłości” Edith Piaf. Piosenki w pięknych, często nowych tłumaczeniach Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi.
Artysta wystąpi w Lublinie 24 listopada o godz.
18 w Filharmonii Lubelskiej. Bilety 80-100 zł.
Uwaga, w związku ze specyficznym i kameralnym charakterem recitalu, nie można przyprowadzać dzieci poniżej 6 roku życia.

• Zatrudnię lekarza rodzinnego w POZ Lublin.
Tel. 516 074 144 e-mail elalacek@onet.pl

Praca
Lekarze

Dentyści

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa zatrudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. Tel. 501 219 504.
• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszkaniem służbowym. Tel. 608 501 899.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub
w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia,
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088,
lub 501 063 325.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501
063 325.
• 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.
• SP ZOZ w Kurowie, woj. Lubelskie, 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 – od
zaraz, tel. 695 949 281.’
• 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.
• 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.
• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach zatrudni specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa
do pracy w oddziale szpitalnym. Atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. Preferowana forma
współpracy – umowa o pracę. Kontakt osobisty lub telefoniczny: (81) 516 29 26, albo przesłanie aplikacji na adres e-mailowy: sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl
• Przychodnia Specjalistyczna Hipoteczna 4
w Lublinie poszukuje pilnie do pracy lekarzy
specjalistów w dziedzinach: laryngologii dla
dorosłych, chirurgii naczyniowej, dermatologii, diabetologii, pulmonologii dla dorosłych
i pulmonologii dla dzieci. Tel. 81 532 61 80 lub
drogą e-mailową – hipoteczna_4@wp.pl
• Duża, prężnie działająca firma w Świdniku zatrudni pielęgniarkę z kursem środowiskoworodzinnym oraz z kursem szczepień do pracy
na pełen etat. Tel. 609 365 327.
• Przychodnia Specjalistyczna HIPOTECZNA 4
Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje pilnie do pracy lekarzy neurologów i psychiatrów. Tel. 81
532 61 80 lub e-mail: hipoteczna_4@wp.pl
• Arion Szpitale sp. z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych,
chorób zakaźnych i neurologii do pracy w oddziałach oraz lekarzy w trakcie robienia specjalizacji na dyżury medyczne. Miejsce pracy
Biłgoraj. Tel. 697 617 661.

• Poradnia AWO-DENT w Puławach pilnie nawiąże współpracę z ortodontą. Korzystne warunki współpracy. Pacjenci prywatni. Tel. 606
268 429.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspozycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane małżeństwo. Tel. 604 275 282.
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet
położony w centrum miasta, dogodny dojazd.
Tel. 604 275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.
• Zatrudnię 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.
• 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.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie
w Kalinowicach 257j. Praca na NFZ i prywatnie. Tel. 888 407 048.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w NZOZ w Kraśniku, praca komercyjna i w ramach NFZ, duża baza pacjentów, mile widziana umiejętność
pracy pod mikroskopem, możliwość rozwoju
w zgranym zespole. Tel. 724 869 686.
• 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.
• Zatrudnię lekarza stomatologa w ośrodkowym gabinecie stomatologicznym w miejscowości Goraj – ok. 60 km od Lublina. Praca w ramach kontraktu z NFZ ( 4–5 dni w tygodniu),
możliwość prowadzenia praktyki prywatnej
na bardzo atrakcyjnych warunkach. Gwarantowana duża liczba pacjentów. Gabinet jest
dobrze wyposażony. Tel. 500 050 102.
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• Poradnia Stomatologiczna Artident w Zamościu zatrudni lekarza stomatologa do pracy
w ramach NFZ i prywatnie. Duża baza pacjetów. Istnieje możliwość otwarcia specjalizacji
ze stomatologii zachowawczej z endodoncją,
również w ramach rezydentury. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. 601 401 228; 691 984
613; 601 715 115; e-mail:andrzejjanda77@
gmail.com artident@onet.pl
• Lekarz dentysta z dwuletnim doświadczeniem
zawodowym szuka pracy Lublin i okolice na
NFZ i prywatnie. Tel. 516 990 417.

Drobne
• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609
522 306.
• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego
województwa. Możliwe różne formy współpracy. Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (liniowa, convex, endovaginalna) producent Kanada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 – stan idealny. Aparat z certyfikatem, systematycznie serwisowany przez firmę
krakowską. Cena do uzgodnienia. Tel +48 603
172 421.
• Sprzedam tanio przenośny aparat EKG firmy
ASPEL oraz negatoskop jednoklatkowy typ
NGP 11. Tel. 502 115 045.
• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Dentana 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski).
Tel. 601 276 063.
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologiczny z wyposażeniem i kontraktem NFZ. Istnieje również możliwość prowadzenia praktyki prywatnej. Ośrodek Zdrowia – 20 km od
Biłgoraja, tel. 572-204-570.
• Sprzedam lokal na działalność gospodarczą,
położony w budynku w centrum Michowa,
w bezpośrednim sąsiedztwie NZOZ. Lokal
na parterze 70 mkw., piwnicy 84 mkw., udział
w działce 864 mkw. Własne c.o., piec gazowy,
niezależny licznik prądu, wody, kanalizacja,
miejsca parkingowe. Tel. 500 800 531.
• Sprzedam prywatną praktykę stomatologiczną Perfekt-Dent działającą w Lublinie
od 1993 r. Lublin, ul. Ułanów 1, lokal własnościowy o pow. ok. 80 mkw., na dwóch poziomach: dwa gabinety stomatologiczne, pracownia rtg/aparat rtg punktowy, sterylizacja, wc. Przy gabinecie ogólnodostępny parking; lokal nie wymaga remontu i modernizacji, baza pacjentów komercyjnych i w ramach
NFZ (35 lat); personel medyczny (lekarze, higienistki, asystentki); kontrakt z NFZ do końca 2022 roku. Tel. 601 244 319.
• Sprzedam w zestawie nowy aparat RTG Kavo
Focus, Skaner Kavo Exam One i zestaw komputerowy MSI AIO za 28 800 zł. Gwarancja na
2 lata oraz montaż sprzętu w cenie. Ponadto
sprzedam ssak mobilny Aspina, cena 5000 zł
do negocjacji. Tel. 604 275 282.
• Lekarz kupi działającą przychodnię POZ w Lublinie lub okolicach. Tel. 531 294 730.
• Sprzedam tanio unit stomatologiczny amplo.
Tel. 501 346 931.

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie
plików tekstowych przysyłanych drogą e-mailową.
Adres: medicus@oil.lublin.pl
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa”
przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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Zaproszenie

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

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.

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.

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

adresy internetowe:
Medicus – medicus.lublin.pl
LIL – oil.lublin.pl
reklama

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

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.

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

Lublin
Biała Podlaska
Chełm
Zamość

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536-04-50 (51),
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie:
81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16,
wtorek: 8-17, piątek: 8-15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536-04-87, 81 536-04-65,
fax 81 536-04-78
kkm@oil.lublin.pl
• Komisja 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
Uwaga! czynne: poniedziałek 8-12,
Zmiana
wtorek i czwartek 8-14.30,
środa 8-11, piątek – 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

Uprzejmie informujmy, że
od 7 października 2019 r.
ulegają zmianie godziny pracy
Biura Delegatury w Chełmie

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

Rada programowa:
gramowa:
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska,
Dobrzańska-Pie
Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz
Dar
Samborski
Redakcja::
A
A
t
k (redaktor
( d kt naczelna)
l )
Anna Augustowska
Współpracownicy:
Iwona Burdzanowska, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz,
Janka Kowalska, Wioletta Szafrańska-Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
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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

