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Nowy Passat z IQ DRIVE.
Zapewnia wsparcie 
i korzyści do 18 000 zł.

Oferta specjalna dla lekarzy

Autoryzowany Dealer Autohaus Otto
Piasecka 16, 21-040 Świdnik, tel. 81 469 77 00, biuro@ottoag.pl

Rewolucyjne rozwiązania
Reflektory IQ Light
System Travel Assist
Zachwycający wygląd

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 5,1 l/100 km  
do 9,1 l/100 km, emisja CO2 od 134 g/km do 206 g/km. 

Poznaj nowego Passata

Poznaj Subaru z bezpiecznej strony: bezpieczne.subaru.pl
Pełna lista autoryzowanych salonów sprzedaży znajduje się na stronie: subaru.pl
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STAŁY NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ SYMMETRICAL AWD
SILNIK SUBARU BOXER
SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY EYESIGHT™
SUBARU GLOBAL PLATFORM

NOWY FORESTER
ESENCJA BEZPIECZEŃSTWA
NAJLEPSZY W KLASIE 2019 (SMALL OFF-ROAD/MPV)
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Nie śledzimy na bieżąco wypowiedzi 
padających z sejmowej mównicy, a szko-
da. Padły z niej słowa członka rządu 
„szkodliwe dla środowiska lekarskiego”, 
jak to określił prezes Andrzej Matyja. Ja 
pozwolę je sobie nazwać zwykłym kłam-
stwem. Otóż wiceminister Sławomir Ga-
domski 13 lutego stwierdził że: „przed-
stawiciele Okręgowych Izb Lekarskich, 
Naczelnej Izby Lekarskiej – mówią jed-
noznacznie, że już nie chcą i nie postu-
lują zwiększenia wynagrodzeń lekarzy, 
że nie taki jest cel ich działań…”. Ko-

muś bardzo zależy na skłóceniu środowiska lekarskiego, pod-
ważeniu zaufania do samorządu. 

Zarówno wywołany do tablicy prezes Warszawskiej Izby Le-
karskiej, jak i przewodniczący Rezydentów OZZL, a w kolejnym 
dniu także prezes NIL, zażądali od wiceministra wyjaśnień. I tu-
taj znowu stary numer. Od 14 lutego wiceminister jest niedostęp-
ny, na urlopie. Rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia oznaj-
mił, że minister użył skrótu myślowego i powiedział co innego 
niż myślał i co innego niż usłyszeliśmy. Mimo postępów w psy-
chiatrii z tym chyba nie da sobie rady. Czemu ma służyć sze-
rzenie kłamstwa z trybuny sejmowej przez członka rządu? – nie 
wiem. Co szykują nam władze? – nie wiem. 

Przypomnę, że domagamy się średniej krajowej dla stażysty, 
2 średnich dla rezydenta i 3 dla specjalisty. W 2008 roku lekarz 
stażysta zarabiał 160% średniej krajowej, w tym roku w stycz-
niu mniej niż najniższe wynagrodzenie bo ktoś w ministerstwie 
nie wydał na czas rozporządzenia. Przykre w tym wszystkim jest 
to, że podobno minister zdrowia też jest lekarzem, w co coraz 
bardziej zaczynam wątpić. W czasach, które wszyscy tak chęt-
nie wspominają, czyli przed wojną, pogoniłby na „cztery wiatry” 
takiego zastępcę. Chyba że jego działania są celowe. 

Nie mamy nowej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty. Przy tej złożonej w Sejmie ktoś ciągle manipuluje. Cały 
czas jesteśmy sekowani przez któregoś z wiceministrów. Wyglą-
da to na długofalowe działanie, mające na celu rozbicie jedno-
ści naszego środowiska i zdyskredytowanie w jego oczach sa-
morządu lekarskiego. 

Pamiętajmy o tym, i pomimo różnic wynikających z różne-
go sposobu wykonywania zawodu Lekarza, starajmy się mówić 
jednym głosem i bronić wyznaczonych celów. I jeszcze jedno, 
gdybym kiedyś dużą literą napisał słowa: minister zdrowia, pro-
szę mnie zganić. Chyba że coś się zmieni i osoba pełniąca to sta-
nowisko przemówi ludzkim, lekarskim głosem. Ale o tym poin-
formuję natychmiast. 

A tak poza tym cieszę się bardzo ze zbliżającego się spotka-
nia na Zjeździe Delegatów Naszej Izby. Do zobaczenia. 

Leszek	Buk
prezes	LIL



Posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w dniu 5 lutego 2020 r. przewodni-
czył prezes	LIL	Leszek Buk. Styczeń 
2020 był okresem urlopowym i działal-
ność delegatur i komisji problemowych 
ORL była ograniczona.
Informacje	z	działalności	delegatur 

przekazali ich przewodniczący.
Delegatura	Biała	Podlaska	–	na szko-

leniu z e‑recept obecnych było 23 leka-
rzy. W wieku 54 lat zmarł lekarz denty-
sta Janusz Budzyński z Radzynia Pod-
laskiego.

Pełne informacje o działalności komisji ORL zostaną za-
mieszczone na stronie internetowej Izby.
Komisja	Socjalno-Bytowa	–	świadczenia socjalne rozpa-

trzone pozytywnie: 1) z tytułu śmierci lekarza: 33 świadczenia; 
2) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka: 190; 
3) bezzwrotne zapomogi: 33; 4) fundusz pomocowy: 9 świad-
czeń; 5) fundusz pożyczkowy: 181 świadczeń.
Komisja	Kultury – zorganizowała m.in. 2 Ogólnopolskie 

Plenery Fotograficzne oraz Ogólnopolski Konkurs Poetyc-
ko‑Literacki „Lekarze dzieciom”. W Galerii Sztuki Nieprofe-
sjonalnej „U Lekarzy” zorganizowano 6 wystaw fotografii. Od-
były się spotkania w: 1) Lubelskiej Lekarskiej Akademii Foto-
grafii (LLAF), 2) w Klubie Globtrotera oraz 2 koncerty z cy-
klu „Muzyczne piątki u lekarzy”, członkowie komisji wzięli 
udział w Małym Kongresie Kultury w Płocku, a chór „Conti-
nuum” reprezentował LIL w Gdańsku na III Światowym Zjeź-
dzie Lekarzy Polskich.
Komisja	ds.	Konkursów – przedstawiciele LIL brali udział 

w 65 postępowaniach konkursowych, ale tylko 11 z nich do-
tyczyło stanowisk lekarskich: 1 na ordynatora oddziału oraz 
10 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych.
Komisja	Kształcenia	Medycznego – w 2019 r. na staż pody-

plomowy skierowano: 236 lekarzy do 21 szpitali oraz 59 leka-
rzy dentystów do 30 jednostek szkoleniowych. Komisja zorga-
nizowała szkolenie w ramach stażu podyplomowego dla 259 le-
karzy i lekarzy dentystów. KKM w okresie sprawozdawczym 
zorganizowała 13 kursów medycznych, skierowanych do le-
karzy i lekarzy dentystów, które odbyły się na terenie Lublina 
i delegatur. W kursach wzięło udział łącznie 702 lekarzy i leka-
rzy dentystów. Zorganizowano jednolite kursy specjalizacyjne 

przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów, wszystkich spe-
cjalności specjalizujących się według modułowych programów 
specjalizacji z zakresu zdrowia publicznego oraz prawa medycz-
nego, a także 3 kursy z ratownictwa medycznego. Łącznie prze-
szkolono 440 lekarzy. Komisja rozpatrzyła 1081 wniosków, któ-
re wpłynęły do Systemu Monitorowania Kształcenia.
Komisja	Etyki	Lekarskiej – program pracy komisji obej-

mował m.in.: 1) promocja zasad etycznych zgodnych z Kodek-
sem Etyki Lekarskiej; 2) rozpatrywanie skarg chorych lub ich 
rodzin na niewłaściwe postępowanie lekarzy oraz 3) skarg leka-
rzy przeciwko lekarzom. Komisja Etyki rozpatrywała 12 spraw. 
Większość problemów rozwiązano polubownie, ale 4 z nich zo-
stały przekazane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej ORL w Lublinie.
Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu	– przyznano prawo 

wykonywania zawodu łącznie 294 lekarzom w celu odbycia 
stażu podyplomowego oraz prawo wykonywania zawodu, łącz-
nie 265 lekarzom po odbytym stażu podyplomowym. Wpisa-
no na listę członków LIL 33 lekarzy, których przeniesiono z in-
nej izby lekarskiej. Prezydium ORL wyraziło zgodę na udział 
w konsylium lekarskim i wykonywaniu zabiegów w 5 zdarze-
niach medycznych dla lekarzy obywateli: Izraela, Rosji, Nie-
miec, Włoch i Francji. Skreślono z listy członków LIL 84 le-
karzy z powodu zgonu. Wydano 35 zaświadczeń związanych 
z procedurą uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii 
Europejskiej.
Komisja	Stomatologiczna	– w	2019 r. odbyła 8 posiedzeń, 

na których omawiano m.in.: kontraktowania świadczeń stomato-
logicznych z NFZ, wymogi sanitarno‑epidemiologiczne i proce-
dury obowiązujące gabinety stomatologów. Odbyły się spotkania 

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy www.oil.lublin.pl

Sprawozdanie – skrócone – z rocznej działalności komisji problemowych ORL za 2019 r.

Z obrad ORL – luty 2020

wykonywanych elektronicznie. W Woje-
wódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II, od-
było się szkolenie dla lekarzy – „E‑recepta 
bez tajemnic”. W Biłgoraju zmarła lekarz 
Maria Banach – anestezjolog.
Delegatura	Lublin	–	LIL objęła patro-

natem honorowym, organizowany przez 
Klub Uczelniany AZS UM w Lublinie, 
„Lubelski Studencki Rejs Profilaktycz-
ny” po Morzu Śródziemnym, który od-
był się w dniach 8‑15.02.2020 r. Wyrażo-
no zgodę na dofinansowanie zakupu bi-
letów na spektakl baletowy oraz biletów 
do kina dla lekarzy seniorów.

Informacje	 z	 działalności	 komisji	
problemowych	ORL przedstawili ich 
przewodniczący.
Komisja	 Socjalno-Bytowa	 – wy-

płacono 27 świadczeń z tytułu urodze-
nia dziecka w rodzinie lekarskiej oraz 
1 świadczenie pośmiertne z powodu zgo-
nu lekarza.
Komisja	Sportu	i	Rekreacji	– opra-

cowano plan imprez na 2020 r., w tym 
będą dwa wydarzenia o charakterze 

Delegatura	Chełm	– w szkoleniu  na 
temat e‑re cept uczestniczyło 30 lekarzy. 
Przedstawiciele delegatury uczestniczyli 
w konkursach na stanowisko dyrektora 
ds. medycznych Stacji Ratownictwa Me-
dycznego w Chełmie oraz na stanowisko 
pielęgniarki oddziałowej Oddziału We-
wnętrznego Szpitala w Chełmie.
Delegatura	Zamość – w siedzibie 

delegatury uruchomiono dodatkowe sta-
nowisko komputerowe dla lekarzy wy-
magających wsparcia informatyczne-
go w czynnościach administracyjnych, 
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Sprawozdanie – skrócone – z rocznej działalności komisji problemowych ORL za 2019 r.
z dyrekcją LOW NFZ w Lublinie w sprawie kontraktowania 
świadczeń oraz z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lu-
blinie w sprawie ogólnych wytycznych dla wszystkich podmio-
tów, wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji 
wyrobów medycznych. Przedstawiciele KS ORL ściśle współ-
pracowali z KS NRL oraz zespołem roboczym KS NRL.
Komisja	Rekreacji	 i	Sportu	–	współorganizowała 5 im-

prez rangi ogólnopolskiej. Dofinansowano działalność sporto-
wą członków LIL w formie lokalnych imprez oraz uczestnictwa 
członków LIL w 7 imprezach o charakterze mistrzostw Polski. 
LIL opłaciła w części udział drużyn lekarskich w rozgrywkach 
ligowych, organizowanych w TKKF w Lublinie. Zorganizowano 
6 imprez o charakterze rekreacyjnym, w tym 2 masowe Pikniki 
Rodzinne: w Malibu w Lublinie oraz Święto Ziemniaka w Pa-
nieńszczyźnie. W zajęciach na basenie uczestniczyło 22 leka-
rzy. Wydano ponad 1600 kart udziału lekarzy uczestniczących 
w zajęciach na obiektach rekreacyjnych i sportowych.
Komisja	Młodych	Lekarzy	–	zorganizowała Piknik Mo-

toryzacyjny, a wspólnie z Komisją ds. Lecznictwa Otwartego 
opracowała program szczepień ochronnych na 2019 i 2020 rok, 
dla lekarzy członków LIL oraz ich rodzin.
Komisja	ds.	Lecznictwa	Otwartego	–	zorganizowała 12 spo-

tkań, w tym 4 były to spotkania otwarte, tematyczne z udzia-
łem zaproszonych gości. Omawiano na nich:1) funkcjonowanie 
SOR‑ów; 2) współpracę lekarzy POZ z lekarzami Ambulatoryj-
nej Opieki Specjalistycznej; 3) problemy rehabilitacji medycz-
nej; 4) tematy związane z lecznictwem uzdrowiskowym.
Komisja	ds.	Lekarzy	Seniorów	–	działalność komisji kon-

centrowała się m.in. na: 1) opiece nad najuboższymi i najbardziej 
chorymi koleżankami i kolegami; 2) szkoleniu lekarzy seniorów 

w wystawianiu recept pro auctore i pro familiae; 3) wnioskowa-
niu do ORL o podniesienie gratyfikacji jubileuszowej (90 r.ż.) 
do kwoty 2 tys. zł; 4) wnioskowaniu do ORL o dofinansowanie, 
w kwocie 400 zł dla lekarzy korzystających z prywatnych tur-
nusów rehabilitacyjnych, raz na 2 lata; 5) integracji zawodowej 
poprzez wspólne spędzanie czasu w kinie, teatrze i na wyciecz-
kach; 6) udziale w pożegnaniach zmarłych lekarzy. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje ofiarna pracy obojga wiceprzewod-
niczących komisji: Elżbiety Kuszewskiej i Jana Jabłońskiego 
oraz Stanisławy Jakubowskiej i Marii Pietras.

(jj)

Z obrad ORL – luty 2020

ogólnopolskim (rajd motocyklowy i mi-
strzostwa weteranów w lekkoatletyce), któ-
re sfinansuje Naczelna Rada Lekarska.
Komisja	Kultury	– w dniu 8.02.2020 r. 

odbył się wernisaż wystawy fotograficz-
nej i malarstwa – „Mój piękny Lublin” 
kol. Natalii Popkowskiej, a dzień wcze-
śniej w Klubie Globtrotera LIL prelek-
cja „Meksyk – od Azteków do Majów” 
kol. Ewy Choduń i kol. Wioletty Szafrań-
skiej‑Kocuń.
Komisja	Kształcenia	Medycznego	

–	we wszystkich delegaturach LIL odbyły 
się szkolenia z tematu – „E‑recepta bez ta-
jemnic”. Podano terminy kursów specja-
lizacyjnych w 2020 r. z: medycyny ratun-
kowej (cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem, zgłosiło się 500 lekarzy) zdrowia 
publicznego i prawa medycznego. Trwa 
rekrutacja na staż podyplomowy dla leka-
rzy i lekarzy dentystów od 1 marca 2020 r. 
Do Systemu Monitorowania Kształcenia 
codziennie zgłaszają się lekarze i lekarze 
dentyści, którzy chcą potwierdzić tożsa-
mość oraz uprawnienia niezbędne do po-
siadania konta, w celu przystąpienia do 

LEK‑u, LDEK‑u, PES‑u oraz zgłoszenie 
na nową specjalizację.
Komisja	ds.	Wykonywania	Zawodu	

–	bieżące prace komisji skoncentrowa-
ne były na realizacji zadań ustawowych, 
związanych z przyznaniem prawa wy-
konywania zawodu dla lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz prowadzenia okręgowego 
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
Okręgowa	Rada	Lekarska	 podję-

ła	 następujące	 uchwały: 1) zatwier-
dziła sprawozdanie komisji problemo-
wych ORL za 2019 r., 2) podjęła uchwałę 

w sprawie powołania 12‑osobowej Ko-
misji Bioetycznej na okres VIII kaden-
cji, lata 2020‑2022, 3) ORL zatwierdziła 
projekt budżetu na 2020 r., 4) ORL przy-
znała Dyplom Laur Medyczny dr. n. med. 
Ryszardowi Grzywnie, ordynatorowi Od-
działu Kardiologii Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, w uznaniu jego za-
sług w pracy zawodowej, niezwykle przy-
jaznej formy kierowania oddziałem oraz 
zaangażowania w szkolenie młodych le-
karzy. (jj)

XL Okręgowy 
Zjazd Lekarzy 

28 marca 2020 r. w Cen-
trum Konferencyjno-Wysta-
wienniczym  Etiuda w Lu-
blinie przy ul. Nałęczowskiej, 
Szerokie 123, odbędzie się 
XL Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Delegatów Lubelskiej Izby 
Lekarskiej. Rozpoczęcie ob-
rad godz. 10.00. 
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•	Konkurs rysunkowy dla dzieci, bieg 
lekarzy – muszę przyznać, że nietypowo 
chcecie Państwo urozmaicić tegorocz-
ny 28 Międzynarodowy Kongres Chirur-
gii Małoinwazyjnej, który odbędzie się 
w Krakowie pod koniec czerwca 2020 r. 
Skąd ten pomysł?

aby o pracy i roli chirurga zacząć mówić 
już najmłodszym dzieciakom, wydał się 
nam wręcz konieczny.

•	W myśl zasady: „czym skorupka za 
młodu…”?

– Zdecydowanie tak! Być może dzi-
siejsi mali artyści, two-
rząc swoje dzieła, doty-
czące pracy chirurgów, za 
kilka lat, kończąc szkołę, 
wezmą pod uwagę wy-
bór tego zawodu. Żeby 
tak się stało już dziś mu-
simy o tym myśleć – za-
chęcić uczniów do po-
znania naszej pracy. Stąd 
nasz – czyli Sekcji Wi-
deochirurgii działającej 
przy Towarzystwie Chi-
rurgów Polskich – po-
mysł na kampanię spo-
łeczną, której elementem 
jest między innymi kon-
kurs plastyczny, skiero-
wany do uczniów klas 
młodszych szkół podsta-
wowych. Pragniemy, aby 
informacja o tym konkur-
sie dotarła do jak najwięk-
szej liczby szkół. 

•	W takim razie, jakie są ogólne zasa-
dy przystąpienia do konkursu?

– Dosyć proste: to konkurs dla dzieci 
z klas I‑III szkół podstawowych z całej 
Polski. Dzieci mogą wykonywać prace 
indywidualnie lub grupowo; w dowolnej 
technice plastycznej (ale nie przestrzen-
ne, bo będzie trzeba przesłać nam ska-
ny tych prac). Nie ograniczamy też ilo-
ści prac – ile dzieci narysują, tyle oceni-
my (liczba prac nie może jedynie przekro-
czyć liczby wszystkich uczniów w kla-
sach I‑III). Oczywiście tematem ma być 
praca chirurgów. 

Dzieci ze szkoły, z której pochodzić 
będzie zwycięska praca otrzymają co naj-
mniej 10 000 zł! (to kwota gwarantowa-
na). Ostateczna wygrana może być nawet 
dwukrotnie wyższa, w zależności od ze-
branych środków. Chcemy, aby zaangażo-
wanie było obopólne. To my – chirurdzy 
– ufundujemy nagrodę dla dzieciaków.

Dzieciaku, narysuj chirurga
z Justyną Wyroślak‑Najs,  

chirurgiem z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu 

Pokarmowego SPSK 1 w Lublinie,  
członkiem Komitetu Organizacyjnego 28 Kongresu EAES 

i ambasadorką kampanii społecznej,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Nagroda trafi tylko do jednej szko-
ły?

– Tylko do jednej! Nie będzie dzielo-
na – zależy nam, aby nagrodzona szko-
ła wykorzystała pieniądze w najlepszy 
dla uczniów sposób np. zakupiła sprzęt 
sportowy. 

•	W czasie krakowskiego kongresu od-
będzie się jeszcze jedna akcja, zwracają-
ca uwagę na chirurgów – charytatywny 
bieg lekarzy?

– Na kongres przyjedzie bardzo wie-
lu lekarzy, zajmujących się chirurgią ma-
łoinwazyjną. Będą goście z całego świa-
ta. Dzieci ze szkoły, z której pochodzić 
będzie zwycięska praca, otrzymają do 
dyspozycji, poza główną nagrodą, tak-
że fundusze zebrane podczas biegu cha-
rytatywnego, organizowanego w dniach 
25‑26 czerwca 2020 r. Przebiegniemy tra-
sę o dystansie 5 km. Bieg odbędzie się pod 
hasłem „Walk or Run, Let Kids have Fun”. 
Dzieciaki serdecznie zapraszamy do ma-
lowania, a kolegów chirurgów do trenin-
gów przed czerwcowym biegiem. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
Konkurs jest skierowany do uczniów  
klas I-III szkół podstawowych. 
Zasięg konkursu – cała Polska. 
Termin nadsyłania prac  
– do 15 marca 2020 r.  
drogą mailową na adres:
zgłoszenia@chirurdzy-dzieciom.pl
http://www.chirurdzy-dzieciom.pl
Na stronie w zakładce po lewej stronie 
znajduje się regulamin konkursu.

– Zdecydowaliśmy się na przeprowa-
dzenie kampanii pod hasłem: „Dzieci chi-
rurgom – chirurdzy dzieciom”, aby z jed-
nej strony promować pozytywny wizeru-
nek chirurga nie tylko w środowisku me-
dycznym, ale także poza nim – właśnie 
wśród najmłodszych; z drugiej jednak 
strony, głównym powodem jest trudna 
sytuacja, jaka obecnie dotyka nasze śro-
dowisko. Chirurgów jest po prostu co-
raz mniej – młodzi nie garną się do te-
go zawodu i wkrótce starszych lekarzy 
nie będzie miał kto zastąpić. W Polsce 
aktywnych zawodowo chirurgów mamy 
ok. 4 tysięcy, w województwie lubelskim 
tylko 298. Są to dane z 2015 roku, któ-
re podał konsultant krajowy w dziedzinie 
chirurgii ogólnej, prof. Grzegorz Wallner. 
Warto podkreślić, że w ostatniej sesji wio-
sennej było 409 wolnych miejsc specjali-
zacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej. 
Te dane mówią same za siebie i pomysł, 
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Lubelski oddział Katolickiego Sto-
warzyszenia Lekarzy Polskich świętuje 
w tym roku jubileusz 25‑lecia swej dzia-
łalności. Z tej okazji w niedzielę, 26 stycz-
nia br., odbyła się uroczysta Msza św. 
w kościele rektoralnym przy ul. Staszi-
ca, której przewodniczył abp	Stanisław	
Budzik.

Lubelski oddział stowarzyszenia po-
wstał w styczniu 1995 roku. Rok wcze-
śniej lekarze z całej Polski w czasie Świa-
towego Dnia Chorego 11 lutego 1994 r. na 
Jasnej Górze powołali KSLP. – Założyli 
je ludzie, którzy pragnęli, w oparciu o na-
uczanie Kościoła, umacniać swoje piękne 
lekarskie powołanie jako szacunek dla ży-
cia ludzkiego, powołanie do solidarności 
z człowiekiem cierpiącym – mówił w cza-
sie jubileuszowej homilii abp Budzik, 
wspominając historię stowarzyszenia i je-
go pierwszą przewodniczącą prof.	Tere-
sę	Widomską-Czekajską. 

– Cele, jakie stawia sobie nasze stowarzyszenie, są niezmien-
ne od chwili rozpoczęcia naszej działalności – mówi Janusz	
Dubejko,	obecny	prezes	Oddziału	Lubelskiego	Katolickie-
go	Stowarzyszenia	Lekarzy	Polskich. – Jako lekarze świado-
mi swojej tożsamości chrześcijańskiej chcemy, w oparciu o na-
uczanie Kościoła, umacniać zrozumienie powołania lekarskiego, 

dotyczy ochrony życia ludzkiego, za troskę o integrację środo-
wiska lekarskiego wokół Ewangelii, wokół szczególnego lekar-
skiego powołania, do którego Bóg was skierował

Lubelski oddział stowarzyszenia, który zrzesza 80 osób, po-
wstał 21.01.1995 r. w czasie sesji naukowej i organizacyjnej. To 
wtedy 120 lekarzy złożyło deklaracje członkowskie, co umożli-
wiło powołanie oddziału i wybór tymczasowego zarządu, któ-
ry ogłosił swą przewodniczącą prof. Teresę Widomską‑Czekaj-
ską. Asystentem kościelnym został jeden z inicjatorów powo-
łania Lubelskiego Oddziału KSLP ks. prałat Tadeusz Pajurek. 
W pracach zarządu na przestrzeni minionego ćwierćwiecza brali 
również twórczy udział liczni lekarze, m.in. prezesi Lubelskiej 
Izby Lekarskiej Jan Kondratowicz‑Kucewicz oraz Stanisław Ka-
miński, poza tym prof. Jan Kowalewski, prof. Maria Słomka, 
prof. Marcin Olajossy, Janusz Dubejko, Janusz Kudlicki i Zbi-
gniew Orzeł, Cezary Jurko, Stanisław Selwa, Leon Kowalczyk, 
Jadwiga Foltańska‑Jurko, Anna Kornas‑Dubejko, Barbara Bog-
dańska – wieloletni skarbnik oddziału i wielu innych.

Dzisiaj stowarzyszenie liczy ok. 2 tysięcy członków w kil-
ku oddziałach na terenie całej Polski. Działalność organizacji 
można śledzić na bieżąco na stronie www.kslp.pl i na stronie 
duszpasterstwa służby zdrowia www.dsz.lublin.pl

Anna	Augustowska

Jubileusz lekarzy katolickich

którego głównym zadaniem jest szacunek dla życia 
ludzkiego – od narodzin do naturalnej śmierci – cze-
go praktycznym wyrazem ma być kompetentna i peł-
na zrozumienia służba człowiekowi choremu. Zada-
nia statutowe przewidują dbałość o integrację środo-
wiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich, 
krzewienie zasad moralności oraz etyki lekarskiej, 
zwłaszcza w obszarze bioetyki. Do ważnych zadań 
stowarzyszenia należy monitorowanie prac legi-
slacyjnych w parlamencie, dotyczących norm mo-
ralnych, a w szczególności zagadnień związanych 
z obroną życia ludzkiego.

– 25 lat to piękny okres – podkreślał arcybiskup 
Budzik. – Spoglądamy dziś z wdzięcznością na mi-
nione ćwierćwiecze. Dziękujemy Bogu za obfite 
owoce działania stowarzyszenia, za dzieło duchowej 
oraz intelektualnej formacji lekarzy, tworzących to 
środowisko. Wdzięczni jesteśmy także za głos, który 
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Komisja ds. Lecznictwa Otwartego 
Lubelskiej Izby Lekarskiej zorganizo-
wała kolejne spotkanie, tym razem na te-
mat opieki paliatywnej, które odbyło się 
13 lutego br. Wzbudziło ono dość duże 

LIL – cykl spotkań www.medicus.lublin.pl

O hospicjach i leczeniu paliatywnym 
opieki to 1450 złotych. Wyceny NFZ po-
trafią jeszcze zaskoczyć. O poradni, a tak-
że funkcjonowaniu Hospicjum im. Małe-
go Księcia opowiedział zebranym ojciec 
Filip Buczyński, pomysłodawca, twórca 

i dobry duch hospi-
cjum. Skala proble-
mów, ale także ogrom 
pracy wykonywanej 
w hospicjum, zrobi-
ły na nas bardzo duże 
wrażenie. Hospicjum 
przyjmuje dzieci na 
bieżąco, bez oczeki-
wania i obejmuje bar-
dzo szeroką opieką 
i pomocą, zarówno 
dzieci, jak i całe ro-
dziny.

Dużo gorzej wy-
gląda sprawa opieki 
paliatywnej dla do-
rosłych. Mariusz Sa-
łamacha, konsultant 
wojewódzki w zakre-

sie medycyny paliatywnej, przedstawił 
sytuację w opiece paliatywnej dla doro-
słych na terenie województwa. Najgo-
rzej jest w Lublinie. 21 miejsc w hospi-
cjum stacjonarnym, brak lekarzy i pielę-
gniarek. Oczekiwanie na hospicjum to 

fizjoterapeuty (w razie potrzeb) NFZ pła-
ci 56 zł i kilka groszy. Za poradę w domu 
pacjenta, dojazd… Medycyna paliatywna 
to stosunkowo młoda specjalizacja, istnie-
je w Polsce od 2000 roku. Trudna do zro-
bienia, nie ma w Lublinie miejsc specja-
lizacyjnych, najbliżej to Włodawa i Za-
mość. Nie jest to zachęcające do wybra-
nia tej akurat dziedziny.

Na terenie województwa poza Lubli-
nem sytuacja nie wygląda tak tragicznie. 
Marzena Sachajko, ordynator oddziału 
medycyny paliatywnej w Zamościu, nie 
zgłaszała problemów z dostępnością dla 
pacjentów. Zgłaszała za to problem zbyt 
późnego kierowania do poradni przez le-
karzy wcześniej leczących pacjentów 
z chorobą nowotworową zarówno leka-
rzy rodzinnych, jak i specjalistów z in-
nych dziedzin. Wiesława Puchala, kierow-
niczka hospicjum we Włodawie, także nie 
zgłaszała problemów z dostępnością.

Pojawił się w dyskusji problem opra-
cowania czytelnej i prostej ankiety do 
oceny stanu pacjenta, prace nad tego ty-
pu dokumentem trwają. Ułatwiłoby to ży-
cie lekarzom kierującym na leczenie pa-
liatywne, pracującym w hospicjach, ale 
przede wszystkim pacjentom. Spotkanie 
trwało ponad dwie godziny i wyszliśmy 
z przekonaniem, że trzeba rozmawiać 

zainteresowanie zarówno wśród kierują-
cych hospicjami, jak i lekarzy rodzinnych. 
Obecnych było ponad 40 osób. Na począ-
tek Wioleta Ciozda i Urszula Teodorowicz 
z Narodowego Funduszu Zdrowia przed-
stawiły zakres zakontraktowanych usług 
przez NFZ. Mamy 7 poradni leczenia bólu 
w województwie lubelskim. 5 w Lublinie 
i po jednej w Białej Podlaskiej i w Zamo-
ściu. Brak takiej poradni w Chełmie, nikt 
nie zgłosił się do konkursu na ten zakres 
usług. Do większości poradni wg danych 
NFZ nie ma kolejek. 

Na terenie województwa mamy 11 sta-
cjonarnych hospicjów, 29 hospicjów do-
mowych, 4 poradnie paliatywne i 1 po-
radnię opieki perinatalnej. Najmłodszą 
poradnią z kontraktem od 2 lat (wcześniej 
przez 6 lat funkcjonowała bez kontraktu), 
jest poradnia opieki perinatalnej, miesz-
cząca się w Lubelskim Hospicjum dla 
Dzieci im. Małego Księcia. Poradnia ta 
obejmuje opieką kobietę w ciąży od mo-
mentu potwierdzenia wad u dziecka (wy-
kaz wad znajduje się w rozporządzeniu) 
do 28 dni po porodzie, a także wsparciem 
rodziny przez kolejne 3 lata. Całość takiej 

zaprasza na III spotkanie z cyklu „Lekarz, kawa i paragraf”
pt.: „Reklama w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów”.  

Termin: 27 marca 2020 r., godzina 17.00. Miejsce: Lubelska Izba Lekarska  
Więcej informacji oraz rejestracja: www.kkm.oil.lublin.pl

Komisja Kształcenia Medycznego LIL

nawet 90 dni. Wielu pacjentów nie zdą-
ży. Zrozpaczone rodziny i codzienne dy-
lematy, kogo zakwalifikować pilnie, a kto 
może poczekać. Za tzw. osobodzień leka-
rza, pielęgniarki i jeszcze psychologa czy 

i wymieniać się wiedzą. Lekarzom nie-
zajmującym się w pracy medycyną palia-
tywną pozwoliło zobaczyć, jak ogromne 
są problemy w tej dziedzinie, szczegól-
nie w Lublinie. wsz

Na kolejne spotkanie 

Komisji ds.  
Lecznictwa Otwartego 
zapraszamy 
26 marca br., na godz. 18. 
Tym razem będzie poświęcone 
okulistyce.



Mammografia wzorowa
Pracownia Mammograficzna działająca w Wojewódzkim 

Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Nałęczowskiej w Lubli-
nie należy do jednej z najlepszych w regionie. 

W ostatnim audycie klinicznym – oceniającym jakość 
zdjęć mammograficznych, któremu poddane zostały wszyst-
kie działające na Lubelszczyźnie pracownie mammograficz-
ne, realizujące „Program	profilaktyki	raka	piersi” – zaję-
ła pierwsze miejsce. Taki wynik to w ogromnej części zasłu-
ga techników elektroradiologii oraz posiadanego nowocze-
snego sprzętu.

– Posiadamy jeden z najnowocześniejszych aparatów mam-
mograficznych w regionie. Jest w pełni cyfrowy. To mammo-
graf firmy Hologic Model Selenia Dimensions 2D. Został za-
kupiony i uruchomiony w październiku ubiegłego roku dzię-
ki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – informuje kierują-
ca pracownią radiolog Maria	Blechar. – Na posiadanym 
sprzęcie realizujemy Program profilaktyki raka piersi, finan-
sowany przez NFZ Oddział w Lublinie dla pacjentek w wie-
ku 50‑69 lat oraz badania diagnostyczne na skierowania od 
lekarzy specjalistów.

– W przypadku stwierdzanych zmian palpacyjnych bada-
nia mammograficzne wykonujemy też u mężczyzn, u których 
również może wystąpić rak piersi – podkreśla Blechar.

Od kilku lat w Pracowni Diagnostyki Obrazowej prowa-
dzone są zajęcia praktyczne dla techników elektroradiolo-
gów z Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Lieb‑Lieb-
harta, które prowadzi Małgorzata	Michaluk. – W ubiegłym 
roku kontynuowaliśmy współpracę ze szkołą im. Liebhar‑Liebhar-
ta w ramach projektu Kształcenia Zawodowego Regional‑ w ramach projektu Kształcenia Zawodowego Regional-
nego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskie-
go 2014‑2020 i przyjęliśmy na staż trzech techników elek-
troradiologii. 

Badać – nie zwlekać

W Polsce od kilku lat znowu zwiększa się umieralność 
na raka piersi.

– W naszym kraju zwiększa się zarówno zachorowal-
ność, jak i umieralność na raka piersi u kobiet. W ciągu roku 
wykrywa się u nas 18‑19 tys. zachorowań, a 6 tys. pacjen-
tek umiera – o tym niepokojącym trendzie dyskutowali spe-
cjaliści podczas poświęconej rakowi piersi konferencji Aka-
demii Dziennikarzy Medycznych, która odbyła się 28 maja 
2019 r. w Warszawie.

– Pewnie wiele spraw się na to składa, ale moim zdaniem 
u części kobiet zbyt długi jest okres od podejrzenia rozwoju 
raka piersi do rozpoczęcia leczenia – podkreślił w wypowie-
dzi dla PAP Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii 
i Hematologii CMKP w Szpitalu MSWiA w Warszawie i pre-
zes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

Lubelski oddział NFZ na realizację Programu Profilakty-
ki Raka Piersi w 2019 r. przekazał ponad 4 mln 702 tys. zł. 
– W 14 pracowniach mammograficznych, a także w 6 mam-
mobusach wykonano łącznie 58 tys. 615 badań mammogra-
ficznych – informuje rzeczniczka NFZ w Lublinie Małgorza-
ta Bartoszek i podkreśla, że badania nie wymagają skierowa-
nia i są nielimitowane. Płacimy za wszystkie wykonane ba-
dania. Problemem jest stale zbyt niskie zainteresowanie ko-
biet tymi badaniami.

Anna	Augustowska

Niech nie umierają!
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•	Co tak naprawdę dzieje się w szpi-
talu przy al. Kraśnickiej?

– To, co się dzieje u nas, jest od-
zwierciedleniem sytuacji w całej służ-
bie zdrowia. Szpital jest zadłużony, bo 
brakuje środków na leczenie. Nie sły-
szałem o szpitalu specjalistycznym, któ-
ry nie ma długów. Od 2016 roku OZZL 
domaga się zwiększenia wydatków na 
publiczną ochronę zdrowia do 6,8 proc. 
PKB. Takie są wyliczenia WHO, do-
tyczące poziomu finansowania opieki 
zdrowotnej przez państwo. Teraz ma-
my wydatki sięgające 5 proc. PKB. To 
za mało, więc rosną długi. Szpital przy 
al. Kraśnickiej ma ponad 360 mln zł za-
dłużenia. Dlatego Urząd Marszałkowski 
próbuje wdrożyć plan naprawczy. Po-
jawiają się więc informacje o redukcji 

• Jaki scenariusz jest przygotowany 
dla szpitala przy al. Kraśnickiej w Lu-
blinie? Czy program restrukturyzacji jest 
już gotowy?

– Przesłanką do zwrócenia szczegól-
nej uwagi na Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, który jest wysokospecjalistyczną 
placówką z doskonałą kadrą, były jego 
wyniki finansowe. Bolączką jest narasta-
jące zadłużenie, które na koniec 2019 ro-
ku wynosiło ponad 368 mln zł (strata za 
2019 rok to ponad 69 mln zł). Taki wy-
nik finansowy, zgodnie z ustawą o dzia-
łalności leczniczej zobowiązuje szpital 
do przygotowania i wdrożenia planu na-
prawczego. Taki plan został opracowany 
i zatwierdzony przez Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego 5 listopada 2019 r. Przy-
gotował go poprzedni dyrektor szpitala, 
a obecny, który objął stanowisko 18 listo-
pada ub. r., program wdraża. 

łóżek, łączeniu oddziałów, 
zwolnieniach… 

•	Czy lekarze czują za-
grożenie utraty pracy? 
–	Do naszego związ-

ku należy ok. 190 lekarzy. 
W szpitalu jest 186 etatów 
lekarskich i pracuje 121 re-
zydentów. Nie ma zagroże-
nia zwolnieniami grupowy-
mi. Taką deklarację złoży-
ła dyrekcja szpitala i Urząd 
Marszałkowski. Owszem, 
padały propozycje zmniejszania liczby 
etatów, ale nie doszło do tego. Odeszło 
kilku pracowników, którzy byli w wie-
ku emerytalnym. Mamy zapewnienie 
dyrekcji, że dodatki do dyżurów będą na 

dotychczasowym poziomie i nie będzie 
obniżki płac.

Zwalnianie personelu medycznego 
w sytuacji, gdy w kraju – według wyli-
czeń Naczelnej Izby Lekarskiej – braku-
je ok. 68 tysięcy lekarzy, nie byłoby roz-

sądne. Lekarze pracu-
ją dziś zwykle w kil-
ku miejscach, jeżdżą 
do placówek w ma-
łych miejscowościach 
takich jak Opole, Po-
niatowa, Bełżyce. Gdy-
by tam nie pracowa-
li, to te szpitale trze-
ba by było zamykać. 
Tak jak to się już dzieje 
w kraju z powodu bra-
ku specjalistów. Poza 
tym zmniejszanie licz-
by pracowników, któ-

rzy wypracowują zysk dla swojej firmy 
nie jest logiczne. 

•	 Jednym z elementów programu 
naprawczego, o którym mówił Urząd 

• Czy program był przed
stawiony związkom zawo-
dowym? 

– Nie ma przepisu, któ-
ry mówi o obowiązku kon-
sultowania programu. Na-
tomiast dobrym obycza-
jem jest poinformowanie 
pracowników o planowa-
nych działaniach. Takie 
spotkania organizowane 
były w szpitalu z wszyst-
kimi związkami zawodo-
wymi dwukrotnie, poza 
tym z poszczególnymi związkami dy-
rektor spotkał się w sumie16 razy. Tak-
że marszałek województwa lubelskiego 
rozmawiał z przedstawicielami wszyst-
kich związków zawodowych, których za-
pewnił, że nie będzie likwidacji ani pry-
watyzacji żadnego oddziału w tym szpita-
lu. Samorząd Województwa Lubelskiego 

przygotował też dokument: „Lubelska 
pełnoprofilowana ochrona zdrowia”, 
który przedstawiono Radzie Społecznej, 
a także dyrektorom szpitali, Zespołowi 
Ochrony Zdrowia działającemu w ramach 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społeczne-

go oraz na WRDS. 

• Co wynika z tego 
opra cowania?

– Na przykład to, że 
4 szpitale podległe mar-
szałkowi posiadają jed-
noimienne – takie same 
oddziały. To oznacza, że 
stanowią dla siebie kon-
kurencję w zakresie po-
zyskiwania kadry oraz 
kontraktowania świad-
czeń z NFZ. Trzeba przy 
tym zauważyć, że w Lu-

blinie marszałkowskie szpitale działa-
ją w otoczeniu 3 szpitali klinicznych, 
2 szpitali resortowych oraz Instytutu Me-
dycyny Wsi. Dlatego pojawiła się kon-
cepcja profilowania naszych jednostek 
w Lublinie. Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej miałoby być wyspecjalizowa-
nym ośrodkiem onkologicznym, a szpital 

Szpital to nie tylko ekonomia

Przepis na ratowanie jest 

z Andrzejem Ciołko,  
wiceprzewodniczącym Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL,  
przewodniczącym oddziału ZZL w WSzS przy al. Kraśnickiej,  

rozmawia Danuta Matłaszewska

z Piotrem Matejem,  
dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej  

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,  
rozmawia Danuta Matłaszewska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
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przy al. Kraśnickiej ośrodkiem wysoko-
specjalistycznym. Szpital im. Jana Bo-
żego miałby funkcjonować jako ośro-
dek specjalistyczny z opieką senioralną 
oraz jako Centrum Pulmonologii. Szpi-
tal Neuro psychiatryczny miałby się spe-
cjalizować w leczeniu chorób psychicz-
nych i uzależnień. Kolejnym krokiem był 
plan przenosin oddziałów pomiędzy tymi 
jednostkami. I tak: neurologia z ul. Abra-
mowickiej mogłaby działać w szpitalu 
przy al. Kraśnickiej, a pododdział onko-
logiczny z al. Kraśnickiej zostałby włą-
czony do COZL. Podobnie jak oddział la-
ryngologiczny ze szpitala przy ul. Bier-
nackiego. Natomiast szpital im. Jana Bo-
żego mógłby przyjąć ZOL z ul. Abramo-
wickiej oraz ewentualnie oddział alergo-
logii z al. Kraśnickiej. 

• Pracownicy szpitala przy al. Kraśnic-
kiej, związki zawodowe uważają, że takie 
posunięcia nie poprawią sytuacji szpita-
la, a tym bardziej pacjentów. Mniej łó-
żek to dłuższe kolejki, mniej personelu to 
mniej wykonań, a w przyszłości mniej-
szy kontrakt. 
–	Pewne decyzje zostały podjęte i są 

realizowane zgodnie z programem na-
prawczym. Poza tym warto zaznaczyć, 
że łóżka nie leczą. Co do wątpliwości, 
to w tym zakresie powinien się raczej 

wypowiedzieć dyrektor szpitala, który 
wdraża program, dokonuje korekt i przed-
stawia efekty działań Zarządowi Woje-
wództwa Lubelskiego. 

• Jaki efekt ma przynieść program 
naprawczy?
–	Celem jest przede wszystkim popra-

wa organizacji pracy i efektywności le-
czenia. Z przeprowadzonych analiz wy-
nika, że czas hospitalizacji – tzw. liczba 
osobodni w naszych szpitalach, na niektó-
rych oddziałach jest najwyższa w kraju. 
Dotyczy to m.in. ortopedii, otolaryngolo-
gii, kardiologii. Kolejnym zagrożeniem 
dla szpitala przy al. Kraśnickiej są koszty 
pracy. W stosunku do przychodów z NFZ 
stanowią one blisko 94 proc. A np. w szpi-
talu w Białej Podlaskiej, który ma podob-
ną strukturę jest to około 74 proc. 

Jednym z założeń procesu napraw-
czego jest pozyskanie kredytu z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
310 mln zł. W tym celu przygotowany 
został biznesplan, który obejmuje okres 
25 lat działalności szpitala, czyli cały 
okres kredytowania. Dokument jest te-
raz analizowany przez bank. Brak dzia-
łań zmierzających do poprawy sytuacji 
w szpitalu mógłby spowodować, że BGK 
nie udzieli kredytu. Dla szpitala byłby to 
duży problem. 

Marszałkowski, było zmniejszenie łó-
żek szpitalnych, bo tak wynikało z ana-
lizy obłożenia…
–	Mniej łóżek, to mniej miejsc dla cho-

rych. Pacjent będzie musiał dłużej cze-
kać na przyjęcie do szpitala. To ograniczy 
liczbę wykonanych świadczeń, a w przy-
szłości zmniejszenie kontraktu dla szpi-
tala. A przecież nie o to chodzi. Szpital 
przy Kraśnickiej jest placówką świad-
czącą usługi na bardzo wysokim pozio-
mie. Kompleksowość to zaleta wszyst-
kich niemal oddziałów, a szczególnie kar-
diologii, w tym kardiologii zabiegowej, 
gdzie wartość wykonywanych świadczeń 
przekroczyła w ubiegłym roku 31 mln zł. 
Poza tym tylko przy al. Kraśnickiej jest 
Oddział Toksykologiczno‑Kardiologicz-
ny, który obsługuje cały makroregion 
– Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubel-
skie. Jest także oddział radiologii zabie-
gowej, który funkcjonuje w Lublinie tyl-
ko u nas i w SPSK4. 

Mamy alergologię, gdzie wykonu-
je się odczulanie pacjentów na jad owa-
dów. Nie robi tego żadna placówka w re-
gionie, a ten dobrze zorganizowany 
oddział, w ramach łączenia oddziałów 
urzędnicy chcieli przenieść do szpitala 
Jana Bożego. 

•	Co jeszcze planują władze w ra-
mach programu naprawczego? 
–	Problem w tym, że nie znamy 

szczegółów. W szpitalu mamy 10 związ-
ków zawodowych, współpracujemy ze 
sobą, ale nikt z nas nie poznał założeń 
planu restrukturyzacji, nie otrzymali-
śmy oficjalnie żadnego dokumentu. To 
oznacza, że nie możemy wyrazić swo-
jego stanowiska ani podjąć konkretnych 
działań. Prawdopodobnie dokument jest 
w trakcie opracowywania. 

Przedstawiciele związków zawodo-
wych spotkali się z marszałkiem Jarosła-
wem Stawiarskim. Mamy zapewnienie, 
że nie będzie komercjalizacji szpitala, 
ani jego części, choć mówiło się o pry-
watyzacji laboratorium analitycznego. 
W strukturze szpitala zostanie alergo-
logia i pulmonologia, urologia, oddział 
chirurgii piersi. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Pełne wersje rozmów   
i opinia rezydenta Piotra 
Denysiuka na stronie  
internetowej Medicusa
www.medicus.lublin.pl

Dyrektor ma głos
Krzysztof Skubis,  

dyrektor WSzS przy 
al. Kraśnickiej w Lublinie

– Od s tycz -
nia br. zredukowa-
liśmy liczbę łóżek 
z 640 do 570. Od-
było się to po anali-
zie potrzeb szpitala 
i realnego ich wy-
korzystania, w po-
równaniu z dany-
mi z innych placó-
wek. Kolejne dzia-
łania zmierzały do 
dopasowania licz-
by personelu do nowego potencjału 
oddziałów.

Zachęcaliśmy pracowników do 
przechodzenia na emerytury. Wpro-
wadzone zostały kilka lat temu do-
datki w wysokości 500 zł do pensji na 
pół roku przed odejściem. Propono-
waliśmy także trzykrotne wynagro-
dzenia, jeśli ktoś zdecyduje się przejść 
na emeryturę z końcem stycznia, dwu-
krotność wynagrodzenia – jeśli zro-
bi to z końcem lutego, a jednokrot-
ność w przypadku zakończenia pracy 
w szpitalu z końcem marca. Te dzia-
łania sprawiły, że zatrudnienie na róż-
nych stanowiskach zostało zreduko-
wane o 30 etatów. 

Ponadto szpital zmniejszył zatrud-
nienie i koszty pracy nie przedłużając 
27 umów kontraktowych oraz 15 umów 
zleceń. Wszystkie zmiany zmierzające 
do zmniejszenia liczby etatów starali-
śmy się wprowadzić w uzgodnieniu 
z kierownikami poszczególnych od-
działów i nie zamierzamy wchodzić 
w plany zwolnień grupowych.

Poprawie sytuacji finansowej mają 
służyć także inne działania. Zmienio-
ny został harmonogram pracy porad-
ni, które w poniedziałki, środy, piąt-
ki czynne będą od 8.00 do 15.00, a we 
wtorki i czwartki od 10.00 do 18.00. 
Staną się one integralną częścią od-
działów szpitalnych i mają kontynu-
ować kompleksowe leczenie pacjen-
tów. Szpital wprowadzi też specjalny 
program zarządzania energią, co rocz-
nie pozwoli zaoszczędzić 840 tys. zł, 
a uzyskanie kredytu z Banku Gospodar-
stwa Krajowego obniży koszty kredy-
towania o ok. 10 mln zł rocznie. Stara-
my się o pięcioletnią karencję w spłacie 
tego kredytu. Ten czas będzie potrzeb-
ny szpitalowi do odzyskania sprawno-
ści finansowej i swobodnego działania 
bez presji rosnącego zadłużenia. 
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•	Czy według oceny Pani Profesor za-
wód lekarza jest wyjątkowy? 

– Pytanie to od lat zadawane było wie-
lokrotnie. Nie wymyślimy na pewno nic, 
czego wcześniej na ten temat nie napisa-
no. Bycie lekarzem zawsze było czymś 
szczególnym. Nie mam wątpliwości, że 
zawód jest wyjątkowy. To u lekarza za-
wsze szukano pomocy, ulżenia w cier-
pieniu i bólu, oczekiwano przywrócenia 
zdrowia. Medycyna zawsze była profe-
sją wysoce cenioną, od lekarza oczeki-
wano współczucia i fachowości. Zawód 
jest wyjątkowy, bowiem wartości najważ-
niejsze dla pacjenta „od zawsze” znajdo-
wały się w przyrzeczeniu, które składał 
lekarz rozpoczynając swoją drogę zawo-
dową. Wymagania od lekarza, dotyczące 
etyki, zawsze były większe niż stawiane 
w etyce powszechnej. Pytanie, czy każ-
dy lekarz potrafi temu sprostać? 

Medycyna jest zarówno nauką, jak 
i sztuką. Nauka pozwala poznać choro-
bę i często wie, jak odwrócić jej bieg, 
sztuka polega na zastosowaniu tej wie-
dzy w sposób indywidualny dla każde-
go pacjenta. Myślę, że jest tak jak z bu-
ławą w plecaku. Jeżeli do zawodu trafi-
liśmy z dużą potrzebą empatii, potrzebą 

niesienia pomocy, bra-
kiem ogromnych ocze-
kiwań materialnych 
upra wianie zawodu le-
karza jest inne niż wielu 
innych zawodów, wy-
jątkowe. Inaczej jeże-
li myślenie szło w kie-
runku materialnym, że 
największy dom, naj-
lepszy samochód, naj-
więcej pieniędzy po-
siada lekarz i ja też tak 
chcę, to zawód ten nie 
będzie niczym nadzwy-
czajnym.

•	Kontrola nad opie-
ką zdrowotną przesuwa się stopniowo od 
lekarzy do menedżerów i biurokratów, 
którzy mają tendencję do postrzegania 
lekarzy jako zasadniczej przeszkody w re-
formie ochrony zdrowia. Parafrazując 
słowa Zbigniewa Herberta lekarze nie 
są już lekarzami ale urzędnikami medy-
cyny. Czy etyka może pomóc w przezwy-
ciężeniu tych tendencji?

– To niestety jest prawda, problemem 
globalnym jest zdominowanie organizacji 

ochrony zdrowia przez ogólnie rzecz bio-
rąc „księgowych”. Etyka musi wyjść temu 
naprzeciw ponieważ nieodłącznie wią-
że się z prawem, a zwłaszcza z prawami 
człowieka. Należy pamiętać, że standar-
dy etyczne są często wyższe niż wyma-
gania prawa. W okresie powszechnej de-

humanizacji trudno so-
bie wyobrazić, że omi-
ja ona nasz zawód i dla-
tego między innymi du-
żą wagę należy przykła-
dać do przestrzegania 
zasad Kodeksu etyki le-
karza. Każdy lekarz, sto-
jący na początku swojej 
drogi zawodowej, powi-
nien wiedzieć, że wie-
dza medyczna jest waż-
na, ale w centrum zainte-
resowania powinien być 
człowiek.

Prof. Tadeusz Tołłocz-
ko powiedział w jednym 
ze swoich wykładów, że 
etyka jest wiarą w dobro 

człowieka. Urzekło mnie to stwierdzenie 
i może trzymajmy się tego. Twierdzi on 
również, że etyka opiera się na szukaniu 
prawdy. Nie należy jednak mylić prawdy 
z opinią większości. Jeżeli większość lu-
dzi za czymś głosuje to nie znaczy, że to 
jest prawda.	Należy to odnieść również 
do organizacji ochrony zdrowia. 

Bardzo niebezpieczne z punktu widze-
nia etyki jest urynkowienie ochrony zdro-
wia, sprzedaż odpowiedniej procedury 

Pytania o etykę
z prof. Ewą Tuszkiewicz‑Misztal,  

przewodniczącą Komisji Etyki ORL w Lublinie,  
członkiem Komisji Etyki NRL,  

rozmawia Monika Bojarska‑Łoś,  
sekretarz ORL, członek Komisji Etyki ORL w Lublinie

O tym, iż w Internecie pojawił się handel e‑receptami, 
m.in. na tabletki „dzień po”, ale również na środki antykon-
cepcyjne, poinformowały ogólnopolskie media już na począt-
ku lutego. Postanowiłem to sprawdzić. W jedną z popularnych 
internetowych wyszukiwarek wpisałem słowa „e‑recepta + an-
tykoncepcja”. Jako pierwsza wśród wielu o podobnej tematy-
ce pojawia się dobrze wypozycjonowana strona, oznaczona, 
jako „reklama”. Jej opis brzmi: 

Tabletka Po+E‑recepta. Dostępna przez Internet. Kup kon-
sultację – wypełnij wywiad – otrzymaj e‑receptę na mail w 3 h 
– wykup w każdej aptece. Bezpiecznie i szybko. Dostępni le-
karze Online. E‑recepta w 30 minut. 

Po kliknięciu w link bezpośrednio prowadzący do strony 
okazuje się, że e‑receptę mogę otrzymać w 20 minut, najpóź-
niej do 8.55 w ramach porady i co najważniejsze bez wycho-
dzenia z domu! Kolejny komunikat zdaje się dodatkowo za-
chęcać: Otrzymaną e‑receptę zrealizujesz na terenie całej Pol-
ski i w każdej aptece.

Na pierwszym portalu, który odwiedziłem – królują dwa 
preparaty: EllaOne i Escapelle. EllaOne, czyli octan ulipri-
stalu – syntetyczny modulator receptora progesteronowe-
go, czyli antykoncepcja stosowana w przypadkach nagłych, 

E‑recepta – dochodowy towar? 
do zastosowania w ciągu 120 h (5 dni) od stosunku płciowe-
go bez zabezpieczenia lub w przypadkach, gdy zastosowana 
metoda antykoncepcji zawiodła. Oczywiście tabletkę stosuje 
się u kobiet w wieku rozrodczym, po wcześniejszym wyklu-
czeniu ciąży. 

Escapelle to z kolei lewoskrętny stereoizomer norgestrelu 
– mający zastosowanie jako antykoncepcja postkoidalna. Ta-
bletkę należy przyjąć po stosunku płciowym, maksymalnie do 
72 godzin. 

W Polsce oba leki, podobnie jak oferowane przez strony ta-
bletki antykoncepcyjne, dostępne są w aptekach wyłącznie na 
receptę. Jednak za sprawą e‑recepty stało się to dziecinnie pro-
ste. Równie proste, jak zamówienie pizzy przez Internet. Oka-
zuje się, że e‑recepta może być źródłem niemałego dochodu. 
Pierwsi na pomysł wykorzystania e‑recepty jako bardzo docho-
dowego „towaru” wpadli najgorzej opłacani młodzi lekarze. 

Co więcej, recepty na tego typu leki nie są wystawiane przez 
ginekologów, a młodych lekarzy, często rezydentów będących na 
pierwszym lub drugim roku specjalizacji z anestezjologii, orto-
pedii, dermatologii, czy okulistyki. Jak podały media, proceder 
wręcz kwitnie, a jeden z rekordzistów e‑receptowego biznesu 
mógł w krótkim czasie zarobić w ten sposób około 100 tysięcy 
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Pytania o etykę
„do naprawy” pacjenta, dążenie do za-
stosowania najlepiej opłacalnej procedu-
ry przypomina warsztat naprawczy. Wie-
lu lekarzy mówiąc o swoim miejscu pra-
cy używa terminu „fabryka”. W fabryce 
nie ma miejsca na sztukę, zostaje w naj-
lepszym razie kunszt czy dobre rzemio-
sło. Prawa człowieka i prawo natural-
ne są rzeczą trwałą i na zawsze muszą 
być zapisane w KEL, niektóre sformuło-
wania z czasem starzeją się i mogą ule-
gać zmianom.

•	Postęp nauki oraz szybki rozwój za-
awansowanych technologii medycznych 
jest źródłem nowych problemów etycz-
nych. Informatyzacja, telemedycyna dają 
nowe możliwości, ale mogą stanowić też 
zagrożenie w zależności od tego, w jaki 
sposób się je wykorzystuje. Czy KEL po-
winien się odnieść do tych zagadnień? 
Czy jest to kwestia prawna?

– Rozwój nauk medycznych i tech-
nicznych przyczynił się w ostatnich cza-
sach do powstania wielu problemów mo-
ralnych wyłaniając nowe obszary etyki, 
to m.in.: bioetyka, etyka techniki, etyka 
komputerowa, etyka mediów i inne.

Należy dążyć do stosowania nowych 
technologii dla dobra pacjenta, w tym 
oczywiście telemedycyny cokolwiek to 
znaczy. Definicja telemedycyny podana 
w GL „Udzielanie świadczeń zdrowot-
nych za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych lub systemów łączno-
ści” nie mówi zupełnie nic. Prezydium 
NRL powołało zespół ds. telemedycyny, 

z niecierpliwością oczekuję na kata-
log usług telemedycznych, które zespół 
przedstawi Komisji Etyki NRL, aby po 
przedyskutowaniu można było włączyć 
go do komentarza do KEL, który będzie 
przedstawiony na Nadzwyczajnym Kra-
jowym Zjeździe w 2020 roku. Sytuacja 
jest stosunkowo nowa i regulacja etycz-
no‑prawna musi być przedstawiona bar-
dzo klarownie.

W tym samym artykule napisano, że 
e‑re cep ty nie są telemedycy ną, zaś dalej 
opisana jest sytuacja, gdy 
na podstawie e‑recepty 
dronem można dostar-
czyć lek w niedostępne 
miejsce i to jest już przy-
kład telemedycyny. Aby 
uniknąć wielu niejasno-
ści i sytuacji trudnych 
do rozstrzygnięcia, czy 
są zgodne z kodeksem 
etyki czy nie, uważam, 
że komentarz do kodek-
su dotyczący tej sprawy 
musi być obszerny i wy-
czerpujący. 

Niektóre procedury, 
które można zaliczyć do 
usług telemedycznych 
są oczywiste i nie budzą 
wątpliwości, należy do nich np. opis ba-
dań obrazowych. Pozostaje oczywiście 
konieczność ochrony danych osobowych 
i inne czynności identyfikujące. 

Pacjent z cukrzycą może być zdalnie 
monitorowany przez swojego lekarza, 

istnieją możliwości sczytywania gluko-
metrów, danych z pomp osobistych, archi-
wizowania ich. W Seulu otwarto pierw-
szy szpital, w którym wykorzystuje się 
sieć 5G, umożliwiającą błyskawiczny do-
stęp do elektronicznej kartoteki pacjenta, 
do jego danych i badań w czasie rzeczy-
wistym. Wydaje się, że z punktu widze-
nia organizacyjnego może to być znacz-
nym ułatwieniem. Z drugiej strony mamy 
pierwsze informacje o wystawianiu przez 
lekarzy płatnych e‑recept na podstawie 

wypełnianych przez pa-
cjentów internetowych 
ankiet. Te doniesienia 
powinny być przesłan-
ką do precyzyjnego ko-
mentarza KEL dotyczą-
cego opisywanego pro-
cederu, ale również in-
nych sytuacji. 

• Tylko czy w tym 
wszystkim będzie miej-
sce na empatię, współ-
czucie, czy lekarze bę-
dą umieli rozmawiać 
z chorymi, czy będą 
umieli ich słuchać, za-
uważać lęk i niepew-
ność chorego? Czy bę-

dziemy umieli zachować równowagę 
między tym, co dają nam nowe techno-
logie a tym, jakie są potrzeby każdego 
człowieka, opisywane m.in. przez Ma-
slowa takie jak potrzeba bezpieczeństwa, 
akceptacji i miłości. 

złotych. Podobno żaden z praktykujących ginekologów nie prze-
pisał tak dużej ilości tabletek „dzień po”, w tak krótkim czasie, 
jak pomysłowy młody medyk.

Co więcej – jak grzyby po deszczu w Internecie zaczęły po-
jawiać się strony oferujące wysyłkę e‑recepty zakładane przez 
pojedyncze osoby, jak i firmy zatrudniające młodych, chcących 
dorobić do pensji lekarzy.

Z kolei w mediach i na forach internetowych zaczęły poja-
wiać się materiały i informacje, które w opinii pacjentów i więk-
szości lekarzy podważają zaufanie do zawodu lekarza. Już wie-
le mówią same nagłówki zaledwie kilku spośród wielu artyku-
łów, np.: Lekarze wykorzystują e‑receptę do zarabiania pienię-
dzy, E‑receptę sprzedam! Część lekarzy znalazła sposób, jak za-
robić krocie nie wychodząc z domu. 

Wypisywanie leków na odległość i robienie z tego bizne-
su, to postępowanie wbrew Kodeksowi etyki lekarskiej. Jed-
nym z nich jest art. 1 KEL, który mówi, iż: Naruszeniem god-
ności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podwa-
ża zaufanie do zawodu. Art 10 KE mówi: Lekarz nie powinien 
wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykony-
waniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczni-
czych i orzeczniczych. 

Czy rezydenci, często początkowych lat specjalizacji z oku-
listyki, anestezjologii czy dermatologii przed erą e‑recepty, wy-
stawiali recepty na tego typu leki? Dlaczego akurat teraz poczuli 

się na tyle kompetentni? W tym miejscu 
warto powołać się również na art. 9 KEL, 
który mówi, iż: Lekarz może podejmować 
leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu 
pacjenta. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy 
porada lekarska może być udzielona wy-
łącznie na odległość.

Może pora na zmiany w pełnym 
luk prawie? Chyba czas najwyższy, bo 
e‑receptę może zamówić każdy, kto zna imię i nazwisko, ad-
res i PESEL należący do jakiejkolwiek kobiety. Leki może 
zamówić również mężczyzna, chcący przerwać ciążę swojej 
partnerki, czy osoba niepełnoletnia, która w Internecie poda 
się za kobietę, zaś wypełniając internetową ankietę można po-
dać nieprawdę, bo nikt tego nie weryfikuje i leki może np. za-
mówić kobieta znajdująca się od jakiegoś czasu w ciąży, czy 
osoba mająca na przykład przeciwwskazania do ich stosowa-
nia lub niezrównoważona psychicznie, po to, by przy ich uży-
ciu zrobić komuś krzywdę.

Może jednak dla dobra pacjentów na poważnie zajmijmy się 
problemem, nie zgadzając się na działania, które mogą szko-
dzić pacjentom! Niestety, nie doceniamy olbrzymiej siły, ja-
ka drzemie w naszej grupie zawodowej.

Marek	Derkacz
marekderkacz@interia.pl 
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Światowa Organizacja Zdrowia oty-
łość nazwała epidemią XXI wieku. Gdy 
diety cud zawodzą, chirurgia bariatrycz-
na otwiera inną drogę do poprawy jako-
ści życia i zdrowia. Ale to tylko szansa. 
Reszta zależy od pacjenta. Dlatego w kra-
ju powstają grupy wsparcia zakładane 
przez Stowarzyszenie Pacjentów Baria-
trycznych CHLO. 

W styczniu br. jego członkowie spotka-
li się w szpitalu w Łęcznej, gdzie działa 
Ośrodek Chirurgicznego Leczenia Oty-
łości. Na początku wniesiono dietetycz-
ne torty (np. fasolowe browni). Tak świę-
towano pierwszą rocznicę spotkań Grupy 
Wsparcia Stowarzyszenia Pacjentów Ba-
riatrycznych CHLO. 

Oddziału Chirurgii Ogólnej od 2012 r. 
Rocznie wykonuje ok. 200 zabiegów ba-
riatrycznych. – Osoby z nadwagą i otyło-
ścią mają zmniejszoną tolerancję wysił-
ku, bóle stawowe, problemy z oddycha-
niem, krążeniem, często chorują na nad-
ciśnienie tętnicze, cukrzycę i nowotwo-
ry – stwierdza Maciej	Pastuszka, lekarz 
koordynujący Oddziału Chirurgii Ogól-
nej w SPZOZ w Łęcznej, specjalista od 
bariatrii. W sposób obiektywny budowę 
ciała i stopień odżywienia określić można 
za pomocą BMI (współczynnik oblicza-
ny przez podzielenie masy ciała podanej 
w kilogramach przez kwadrat wysokości 
podanej w metrach). – O otyłości mówi-
my, jeśli wskaźnik BMI przekroczy 30. 

Wartość BMI pomaga chirur-
gom określić skalę trudności, 
z jaką przyjdzie się im zmie-
rzyć na sali operacyjnej. Nato-
miast dla lekarzy rodzinnych 
BMI powyżej 40 oznacza, że 
chory powinien być poinfor-
mowany o możliwości lecze-
nia chirurgicznego. I jeśli wy-
razi taką chęć powinien otrzy-
mać skierowanie do poradni 
chirurgicznej z rozpoznaniem 
E 66 (otyłość) – wyjaśnia Ma-
ciej Pastuszka. 

Po konsultacji w poradni 
chirurgicznej pacjent kierowa-
ny jest na badania oraz do kar-
diologa, pulmonologa, psy-
chologa. Wraz z dietetykiem 

pracuje nad zmianą nawyków żywienio-
wych. Powinien zwiększyć aktywność fi-
zyczną. Efektem ma być nowy styl życia 
oraz redukcja masy ciała o co najmniej 
5 proc. Wtedy pacjenci kwalifikowani 
są do operacji. Rodzaj zabiegu dobiera-
ny jest indywidualnie w oparciu o wyni-
ki badań, sytuację kliniczną oraz prefe-
rencje pacjenta. 

Trzy dni i pięć śladów

W Łęcznej wykonywane są dwa ro-
dzaje operacji: sleeve gastrectomia (rę-
kawowa resekcja żołądka), gdy żołądek 
zostaje zmniejszony poprzez usunięcie 
ok. 80 proc. powierzchni, oraz gastric 
by‑pass (wyłączenie żołądkowe), które 
modyfikuje przewód pokarmowy tak, by 
pokarm trafiał do dalszej części jelita cien-
kiego z pominięciem żołądka, dwunast-
nicy i początkowego odcinka jelita cien-
kiego. Operacje te prowadzą do znaczącej 
redukcji masy ciała. Powodują poprawę 
ogólnej wydolności organizmu oraz, po 

pewnym czasie, wycofanie lub złagodze-
nie objawów chorób towarzyszących oty-
łości. Zabiegi przeprowadzane są laparo-
skopowo. Nie ma dużej rany na brzuchu, 
a jedynie 5 małych otworów po trokarach. 
– W naszym szpitalu, na wzór norweski, 
wprowadziliśmy tzw. krótką ścieżkę le-
czenia bariatrycznego. Pacjenci przyjęci 
do operacji spędzają w szpitalu trzy dni 
– wyjaśnia Maciej Pastuszka. – Operacja 
w znieczuleniu ogólnym trwa 1‑2 godzi-
ny. Nie zakładamy drenów, ani cewników, 
aby pacjenci po operacji mogli jak naj-
szybciej wstać z łóżka, swobodnie cho-
dzić i pić wodę małymi łykami. Podajemy 
leki łagodzące dolegliwości bólowe oraz 
uczucie nudności. Trzeciego dnia, po ba-
daniach kontrolnych, pacjent zaopatrzony 
w instrukcje postępowania i wytyczne do-
tyczące stylu życia wychodzi ze szpitala.  
Ale nie każdy pacjent z otyłością olbrzy-
mią trafi na salę operacyjną. – Przeciw-
wskazaniem są między innymi: aktyw-
na choroba nowotworowa, ciąża, cięż-
ka niewydolność układu krążenia, lub 
oddechowego, poważne choroby prze-
wodu pokarmowego, choroba psychicz-
na lub brak współpracy ze strony chore-
go, a także uzależnienia: alkohol, narko-
tyki i palenie papierosów – wylicza dok-
tor Pastuszka. 

Dietetykowi jak na spowiedzi

Żeby pacjent trafił na stół operacyjny, 
musi zredukować masę ciała i nauczyć się 
zdrowo żyć. To muszą być zmiany na sta-
łe. – Dlatego najlepiej zacząć kilka mie-
sięcy przed operacją zmieniać nawyki ży-
wieniowe i wprowadzać nowy styl życia 
– mówi dietetyczka Edyta	Szymaniak, 
która pomaga pacjentom układać właści-
we jadłospisy. Ważny jest rytm dnia, to, 
czy ktoś pracuje i jaki zawód wykonuje. 
Inaczej będzie wyglądało menu kierowcy 
w trasie, a inaczej kobiety zajmującej się 
trójką dzieci w domu. Dietetycy nie ma-
ją wątpliwości: znaczenie diety w lecze-
niu otyłości jest kluczowe. – Każda ope-
racja ma określony czas działania, a po-
tem, by utrzymać to, co się osiągnęło, 
trzeba nauczyć się zdrowo żyć – podkre-
śla Maciej Pastuszka. 

Danuta	Matłaszewska

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia 
Info‑CHLO w Łęcznej zaplanowane 
jest na 23 marca br. godz. 18.00. 

Podobne odbędzie się w szpitalu 
w Lubartowie 21 marca o godz. 11.00.

Szpital w Łęcznej www.medicus.lublin.pl

Laparoskop w walce z otyłością 

Co dwa miesiące w szpitalu w Łęcz-
nej spotykają się byli i potencjalni pacjen-
ci oddziału chirurgii. Jedni przychodzą, 
żeby usłyszeć jak to jest, gdy człowieko-
wi wytną kawałek żołądka, inni, by opo-
wiedzieć jak się zrzuca 50 czy 70 kilo-
gramów. – Jestem 7 lat po operacji. Wa-
żyłam kiedyś 136 kilogramów, dziś tyl-
ko 70 – mówi Katarzyna	Partyka, pre-
zeska Stowarzyszenia Pacjentów Baria-
trycznych CHLO i koordynatorka spo-
tkań w całej Polsce. – Dziś jestem po 
operacji, która mi pomogła. I od pięciu 
lat organizuję na terenie klinik i szpita-
li spotkania dla osób z otyłością olbrzy-
mią z udziałem lekarzy, dietetyków, psy-
chologów i osób, które przeszły swo-
ją ścieżkę do zdrowia. Grupy wsparcia 
działają obecnie w 10 ośrodkach, ale ma 
być ich więcej. 

Rozpoznanie E 66

Ośrodek Chirurgicznego Leczenia 
Otyłości działa w Łęcznej w ramach 



Bada oko w okamgnieniu
z Anną Matysik‑Woźniak  

z Kliniki Okulistyki Ogólnej SP PSK1 w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

•	Na Lubelszczyźnie trwa pilotażowa 
akcja badania dna oka z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technik opartych 
na telemedycynie i sztucznej inteligen-
cji. To pionierski projekt w skali kraju. 
Do kogo jest adresowany?

Nasze badania odbywają się podobnie. 
Dla pacjenta to duże ułatwienie – nie musi 
nigdzie jechać. Samo badanie jest całko-
wicie nieinwazyjne, cyfrowe zdjęcie dna 
oka, ocena stanu siatkówki dzięki badaniu 
OCT i angio‑OCT – wykonuje się przez 
wąską, nierozszerzaną źrenicę (dodatko-
wo istnieje możliwość wykonania bada-
nia wady refrakcji i zmierzenia ciśnienia 
wewnątrzgałkowego). Wynik uzyskuje-
my natychmiast i jest on analizowany 
przez sztuczną inteligencję, która potra-
fi dosłownie w okamgnieniu wykryć ce-
chy choroby, dzięki czemu my możemy 
skierować pacjenta na dalsze badania do 
lekarza i co najważniejsze wykryć bar-
dzo szybko i w bardzo wczesnym stadium 
liczne choroby oczu, zagrażające i prowa-
dzące do ślepoty. Bardzo ważne w naszym 
projekcie jest zastosowanie nowoczesnej 
techniki: optycznej koherentnej tomogra-
fii i angiografii optycznej koherentnej to-
mografii. Tylko te metody pozwalają oce-
nić strukturę siatkówki z mikroskopo-
wą dokładnością i stwierdzić np. obrzęk. 
Tego nie da się stwierdzić na podstawie 
zdjęcia dna oka. To wyróżnia nasz pro-
jekt w stosunku do innych. 

•	Jakie choroby najczęściej są wy-
krywane?

– To cała grupa schorzeń, które rozwi-
jają się podstępnie, tak że pacjent nie jest 
zwykle świadomy, że jego wzrok jest za-
grożony. To m.in. retinopatia cukrzyco-
wa, zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra. 
Im szybciej zaczniemy je leczyć, tym 
większa szansa na uratowanie wzroku, 
a to oznacza, że ci chorzy nie będą ska-
zani na renty i wykluczenie z życia zawo-
dowego. To także argument ekonomicz-
ny. Z drugiej strony badanie przy użyciu 

tego sprzętu nie wymaga obecności le-
karza. Wystarczy dobrze przeszkolony 
technik. Aparatura prześle wyniki badań 
do systemu sztucznej inteligencji, który 
wskaże osoby, wymagające pilnego skie-
rowania do lekarza. Oczywiście dane pa-
cjentów będą przesyłane w odpowiednio 
zabezpieczony sposób.

Co bardzo ważne, do okulisty trafiają 
osoby podejrzane o chorobę, z objawami 
choroby i to ci pacjenci są kierowani do 
ośrodków specjalistycznych. W ten spo-
sób te osoby nie czekają w wielomiesięcz-
nych kolejkach. To ogromna oszczędność 
czasu. I to ma znaczenie, bo retinopatia 
występuje u 90 proc. chorujących od po-
nad 30 lat na cukrzycę 

•	Korzystając z tych nowoczesnych 
metod, przebadano na Lubelszczyźnie 
już ok. 250 osób. Jak wyglądają wyni-
ki tych badań?

– W pierwszym etapie, który zaczął się 
pod koniec ub. roku, zbadaliśmy wzrok 
150 osób – u 30 proc. z nich wykryto 
schorzenia głównie plamki żółtej. Dru-
gi etap – odbył się na początku lutego br. 
– pozwolił nam przebadać 116 osób z po-
dobnym wynikiem. Chcę dodać, że no-
woczesne programy komputerowe mają 
też szersze możliwości. Są przewidywa-
nia, że wkrótce badanie dna oka pozwoli 
określić nie tylko zagrożenia dla wzroku, 
ale nawet płeć, wiek pacjenta, ciśnienie, 
poziom hemoglobiny glikowanej, czy ry-
zyko epizodu sercowo‑naczyniowego. To 
będzie nasza biologiczna wizytówka.

•	Czy program będzie kontynuowa-
ny?

– Chcemy te badania rozszerzyć i włą-
czyć do nich inne ośrodki naukowe m.in. 
w Warszawie, Białymstoku i Toruniu. 
Program, który realizujemy jako wspól-
ne przedsięwzięcie naszej kliniki i Me-
dical School z New Jersey, gdzie pracu-
je prof. Marco Zarbina jest finansowany 
z grantu Fundacji Fulbrighta.

– Na początku z badań skorzystają 
przede wszystkim chorzy na cukrzycę. 
Uznaliśmy, że to grupa chorych, którzy 
najpilniej wymagają konsultacji okuli-
stycznych. W Polsce mamy niemal 3 mln 
takich chorych. Zgodnie z zasadami, 
każda z tych osób powinna raz w roku 
mieć zbadane dno oka. To aż 3 mln wi-
zyt, a tymczasem mamy niecałe 4 tysiące 
okulistów, którzy leczą przecież nie tyl-
ko cukrzyków. Obecnie w kraju średnio 
na ponad 8 tysięcy mieszkańców przy-
pada jeden okulista! Z pomocą przyszła 
nam więc sztuczna inteligencja i współ-
twórca systemów telemedycznych w USA 
– prof. Marco Zarbina.

Badania zaczęliśmy w małych miej-
scowościach m.in. w Konopnicy, Niem-
cach, Garbowie, Wysokim i w Jastkowie, 
czyli tam, gdzie dostęp do okulisty jest 
utrudniony. Ponieważ sprzęt do badań 
jest mobilny mogliśmy badać wszystkich 
chętnych w lokalnych urzędach gmin, do-
mach parafialnych czy w ośrodkach zdro-
wia. Chętnych nigdy nie brakowało.

•	Na czym polega badanie?
– Telemedycyna i sztuczna inteligencja 

w okulistyce dają możliwość przeprowa-
dzenia badania szybko i dokładnie i, jak 
mówiłam, poza gabinetem lekarskim. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do np. badań 
mammograficznych w mobilnych mam-
mobusach, do oddawania krwi w mobil-
nych laboratoriach, telemedycynę wyko-
rzystują też już od dawna kardiolodzy, 
neurolodzy itp. 
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•	Co to jest żywienie kliniczne?
– Żywienie kliniczne to szereg działań, mających na celu za-

pewnienie odpowiedniego odżywienia pacjenta. Możemy roz-
różnić kilka typów interwencji żywieniowej. Po pierwsze po-
stępowanie dietetyczne, czyli modyfikacja, indywidualizacja 
diety pacjenta tak, aby zawierała ona wszystko, co konkret-
nemu pacjentowi jest potrzebne. Warunkiem zastosowania ta-
kiego postępowania jest brak ograniczeń w przyjmowaniu po-
karmów doustnie. W tego rodzaju interwencji można wspoma-
gać się doustnymi dietami przemysłowymi, czyli preparatami, 
które zawierają wszystkie substancje odżywcze. Ten rodzaj in-
terwencji żywieniowej jest domeną dietetyków. W przypadku, 
kiedy pacjent nie jest w stanie przyjmować pokarmów doust-
nie w wystarczającej objętości lub w ogóle (nowotwory gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego, choroby neurologicz-
ne przebiegające z dysfagią), należy zastosować leczenie ży-
wieniowe dojelitowe, czyli podaż diet przemysłowych przez 
sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Niestety, zdarza-
ją się sytuacje, w których nie ma możliwości wykorzystania 
przewodu pokarmowego (wielopoziomowa niedrożność prze-
wodu pokarmowego w przebiegu choroby nowotworowej, nie-
wydolność przewodu pokarmowego, zespół krótkiego jelita). 
W takiej sytuacji interwencja żywieniowa polega na podawaniu 
mieszaniny żywieniowej (aminokwasy, glukoza, lipidy, elektro-
lity, witaminy) dożylnie. 

Żywienie kliniczne to również działania mające na celu wpro-
wadzenie zasad wykrywania niedożywienia oraz procedur prze-
ciwdziałających powstawaniu niedożywienia. 

•	Dlaczego to zagadnienie jest takie ważne?
– Statystyki są nieubłagane. Z badań, które są przeprowa-

dzane już od lat 70. poprzedniego stulecia, wynika, że około 
30‑35% pacjentów przyjmowanych do szpitali, wykazuje cechy 
niedożywienia. Dotyczy to pacjentów przyjmowanych na róż-
ne oddziały szpitalne, zabiegowe, jak i niezabiegowe. Odsetek 
ten wzrasta do 50% pacjentów na oddziałach zabiegowych, a na 
oddziałach zajmujących się chirurgią onkologiczną, zwłaszcza 
górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz gardła, niedo-
żywieni hospitalizowani pacjenci stanowią nawet 80%.

Wielkim problemem jest fakt, że znaczna część prawidłowo 
odżywionych, w chwili przyjęcia do szpitala, pacjentów pogar-
sza swój stan odżywienia podczas pobytu w szpitalu. Correia 
i wsp. w swoim badaniu stwierdzili u 34,2% pacjentów przyj-
mowanych do szpitala niedożywienie. Kontrolowali oni rów-
nież sposób leczenia tych pacjentów. Stwierdzili, że tylko 0,8% 
pacjentów było leczonych żywieniowo, mimo że niedożywienie 
stanowiło najsilniejszy czynnik ryzyka śmierci pacjenta.

•	Jakie są następstwa niedożywienia?
– Niedożywienie jest chorobą. Jest to choroba, w której nie-

dobór energii i/lub białka i/lub innych składników odżywczych 
(witamin i/lub pierwiastków śladowych i/lub elektrolitów) ma 

Niedożywienie jest chorobą
z Przemysławem Matrasem,  

prezesem  
Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego  

z I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
i Ośrodka Leczenia Żywieniowego 

SPSK 4 w Lublinie,  
rozmawia Anna Augustowska

negatywny wpływ na tkanki, narządy. Wpływ nie tylko na ich 
budowę, ale także na funkcje. Niedobory białkowe prowadzą 
również do zaburzenia czynności regulujących metabolizm. Nie-
wydolność metaboliczna ustroju powstaje nie tylko z powodu 
braku białka, energii czy innych substancji budulcowych, ale 
również z powodu niedoboru witamin i pierwiastków ślado-
wych. Stan ten jest spowodowany zbyt małą podażą wyżej wy-
mienionych substancji odżywczych lub złym ich wchłanianiem 
z przewodu pokarmowego lub niedostosowaniem ich podaży 
do aktualnych potrzeb. Niedożywienie jest schorzeniem ogól-
noustrojowym, które nieleczone prowadzi do śmierci. 

Niedożywienie jest złym czynnikiem rokowniczym leczenia 
pacjentów. Pacjenci w złym stanie odżywienia są narażeni na 
powikłania związane z leczeniem. Najbardziej widoczne jest to 
u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Dlatego 
tak bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie żywienio-
we pacjenta do operacji. 

Niedożywienie często ogranicza możliwości zastosowania 
sposobów leczenia, czy technik operacyjnych, które są poten-
cjalnie wyleczającymi. U pacjenta w złym stanie chirurg nie 
ma możliwości wykonania radykalnej operacji. Podobnie on-
kolog, chemioterapeuta dyskwalifikują lub zmieniają schemat 
chemioterapii, bo niedożywienie, czyli ciężki stan pacjenta to 
na nim wymusza. Choroba ta więc niekorzystnie wpływa na 
rokowanie pacjenta. 

•	Jak rozpoznać niedożywienie?
– Najbardziej charakterystycznym objawem niedożywie-

nia jest utrata masy ciała. Jeżeli utrata ta wynosi co najmniej 
10% masy wyjściowej przez 3 miesiące, to nale-
ży rozpoznać niedożywienie. Drugim obja-
wem choroby jest znaczne osłabienie siły 
mięśniowej. Dzieje się tak, bo najważ-
niejszym efektem niedożywienia jest 
utrata masy mięśniowej. Istnieje rów-
nież wiele specjalistycznych badań, 
które pozwalają rozpoznać lub mo-
nitorować niedożywienie np. bioim-
pedancja z wyliczaniem kąta fazowe-
go, czy ocena pola przekroju mięśnia 
dwugłowego czy biodrowo‑lędźwio-
wego w USG czy CT, jednak dostępność 
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Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie 5 lutego br. jednogło-
śnie powołała na mocy uchwały Komisję Bioetyczną na okres 
VIII kadencji, tj. 2020-2022 w następującym składzie:

prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz‑Misztal,
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło‑Radomańska,
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski,
dr n. med. Barbara Hasiec,
dr n. med. Monika Bojarska‑Łoś,
dr n. med. Marek Domański,
dr n. med. Janusz Dubejko,
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska ‑Miszczuk,
dr n. filoz. Wiesława Okła,
ks. dr Rafał Pastwa,
sędzia Andrzej Ślaski.

aa

Polski Nobel dla  
prof. Teresy Bachanek

Polski Nobel w medycynie – Nagroda	
Zaufania	„Złoty	OTIS	2020”, w tym roku 
został przyznany prof. Teresie	Bachanek, 
która tę honorową nagrodę otrzymała za do-
robek życia w stomatologii.

Prof. Teresa Bachanek w latach 1995‑2016 
była kierownikiem Katedry i Zakładu Stoma-
tologii Zachowawczej z Endodoncją, czte-
rokrotnie pełniła funkcję prodziekana I Wy-
działu Lekarskiego z Oddziałem Stomatolo-
gicznym UM. Oprócz pracy na uczelni an-
gażowała się w wiele inicjatyw społecznych, była założy-
cielem i prezydentem Polskiego Towarzystwa Edukacji 
Medyczno‑Dentystycznej „Sapientia” oraz organizatorem 
20 Konferencji Okrągłego Stołu. Opracowane podczas tych 
konferencji propozycje standardów kształcenia zostały przy-
jęte i zaakceptowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia jako obowiązu-
jące na kierunku lekarsko‑dentystycznym. Wynikiem wie-
loletnich starań uczestników Konferencji Okrągłego Sto-
łu i współpracy z Ministerstwem Zdrowia jest uznawal-
ność dyplomów absolwentów polskich uczelni medycz-
nych w krajach Unii Europejskiej.

W 2019 r. za wybitne zasługi w pracy naukowo‑dydak-
tycznej na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia oraz za dzia-
łalność społeczną prof. Bachanek została odznaczona Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” jest prestiżowym wyróż-
nieniem. W skład kapituły wchodzą wybitni przedstawiciele 
świata nauki. Wręczenie statuetki „Złoty OTIS 2020” odbę-
dzie się podczas uroczystej ceremonii 16 kwietnia 2020 r. 
w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

W imieniu całej społeczności stomatologów, pracowni-
ków Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z En-
dodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Człon-
ków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medycz-
no‑Dentystycznej „Sapientia” składamy Szanownej Pani 
Profesor gratulacje i wyrazy największego szacunku.

Prof. Barbara	Tymczyna-Borowicz
kierownik Katedry i Zakładu  

Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

i cena tych badań są barierą. Prostym sposobem rozpoznania 
niedożywienia czy określenia stopnia jego nasilenia jest wy-
konanie podstawowych badan laboratoryjnych. Do nich nale-
ży liczba limfocytów, stężenie albuminy oraz stężenie chole-
sterolu całkowitego. 

•	Kto może rozpoznać niedożywienie?
– Podejrzenie niedożywienia może postawić dietetyk, pielę-

gniarka czy sam pacjent, zaniepokojony objawami. Potwierdze-
nie choroby musi przeprowadzić lekarz. W związku z tym, że 
każdy specjalista ma do czynienia z niedożywieniem, to każdy 
lekarz może postawić rozpoznanie niedożywienia. W warun-
kach ambulatoryjnych będzie to lekarz rodzinny. W warunkach 
szpitalnych lekarz leczący. Każdy z nas musi realizować pra-
wo pacjenta do odżywiania więc tak naprawdę rozpoznawanie 
niedożywienia jest naszym obowiązkiem.

•	Kto leczy niedożywienie?
– Niedożywienie możemy podzielić na lekkiego stopnia, nie-

dożywienie umiarkowane i ciężkie. Niedożywienie lekkie mo-
że być z powodzeniem leczone przez lekarzy rodzinnych, naj-
lepiej we współpracy z dietetykiem klinicznym. Niedożywie-
nie umiarkowane czy ciężkie najczęściej wymaga leczenia ży-
wieniowego dojelitowego lub pozajelitowego. Ten rodzaj tera-
pii wymaga hospitalizacji. W Polsce leczenie żywieniowe jest 
refundowane przez NFZ. Na każdym oddziale szpitalnym moż-
liwe jest leczenie żywieniowe. 

W przypadkach trudnych, pacjentów z ciężkim niedoży-
wieniem można skonsultować na oddziałach czy w ośrodkach 
leczenia żywieniowego. W Lublinie taką rolę pełni I Katedra 
i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Ży-
wieniowego SPSK 4, kierowana przez prof. Sławomira Rudz-
kiego oraz Poradnia Leczenia Żywieniowego, kierowana prze-
ze mnie. W przypadkach pacjentów, którzy wymagają lecze-
nia żywieniowego a nie wymagają hospitalizacji, prowadzone 
jest leczenie żywieniowe w warunkach domowych. Jesteśmy 
jedynym miejscem na Lubelszczyźnie, które oferuje taki spo-
sób postępowania. Klinika należy również do Ogólnopolskiej	
Sieci	Ośrodków	Leczenia	Niewydolności	Jelit. 

•	Co można zrobić, żeby poprawić sytuację leczenia żywie-
niowego w Polsce?

– Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, którego jestem 
prezesem, od lat postuluje cztery kierunki działania. Po pierw-
sze nauczanie żywienia klinicznego studentów wydziałów le-
karskich i pielęgniarskich na uczelniach medycznych. Obecnie 
tylko w niewielu miejscach studenci mają tylko kilka godzin te-
go przedmiotu, w ramach innych zajęć. Nie istnieje przedmiot 
„żywienie kliniczne”. Drugim jest wprowadzenie przez płatni-
ka konieczności przygotowania żywieniowego pacjenta jesz-
cze przed jego leczeniem, zwłaszcza leczeniem operacyjnym. 
Jest to tzw. prehabilitacja, która obejmuje m.in. poprawę stanu 
odżywienia. Trzecim sposobem na poprawę sytuacji pacjentów 
jest wprowadzenie przez płatnika płacenia za odpowiedni spo-
sób postępowania, czyli np. za to, że pacjent będzie operowa-
ny po odpowiednim przygotowaniu żywieniowym i w związ-
ku z tym będzie narażony w dużo mniejszym stopniu na po-
wikłania. To wymusi odpowiednie przygotowanie pacjenta na 
wszystkich lekarzach. Czwartym sposobem na pomoc pacjen-
tom niedożywionym jest stworzenie oddziałów żywienia kli-
nicznego w każdym województwie. Stworzenie takich oddzia-
łów pomoże w prawidłowym działaniu zespołów leczenia ży-
wieniowego w szpitalach, prawidłowej kwalifikacji i leczenia 
żywieniowego pacjentów w szpitalach.

Powołano Komisję Bioetyczną na VIII kadencję 
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Badali, by nie chorowali 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy podsumował Pro-

gram Profilaktyki Raka Skóry, który realizował w 2019 ro-
ku. Udało się przebadać w kierunku raka skóry 1,3 tys. osób 
z wszystkich powiatów w woj. lubelskim. U ponad stu osób 
wykryto zmiany skórne, w tym 39 podejrzeń czerniaka. 

Nowa baza pogotowia lotniczego
22 stycznia br. została oficjalne otwarta nowa baza Lotni-

czego Pogotowia Ratunkowego w Janowicach w gminie Meł-
giew. Nowa baza to budynek o pow. 700 mkw., w którym mie-
ści się hangar dla helikoptera, zaplecze techniczne, operacyjne, 
socjalne. Pierwszy dyżur i start śmigłowca odbył się 25 wrze-
śnia 2019 roku, a przez kolejne miesiące był czas na urządze-
nie się i dostosowanie do nowych warunków. 

Zjazd okulistów w Lublinie
Lekarze i eksperci, uznane autorytety z dziedziny okulisty-

ki, spotkali się 7 i 8 lutego br. w Lublinie na IV konferencji 
Ophthalmology Journal, by debatować i prezentować najnow-
sze metody diagnozowania i leczenia chorób oka. Konferencję 
otwierali lubelscy specjaliści – prof. Robert Rejdak, prof. To-
masz Żarnowski oraz prof. Anselm Jünemann, profesor okuli-
styki, związany z uniwersytetem w Rostocku. 

Lubelski Dzień Chorego 
11 lutego 2020 r. obchodzony był 28. Światowy Dzień Cho-

rego. Spotkania z chorymi odbywały się w kilku miejscach 
w Lublinie – w archikatedrze lubelskiej, w kościele św. Tade-
usza Judy przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym i tradycyjnie – 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, gdzie w intencji cho-
rych modlił się ks. abp Stanisław Budzik. Tradycyjnie też dla 
małych pacjentów były prezenty przygotowane przez lubelską 
Caritas. Tym razem w roli wolontariuszek występowały piłkar-
ki ręczne MKS Perła Lublin. 

Spotkanie ku pokrzepieniu  
chorych i zdrowych

Książka pt. „Ku pokrzepieniu wątrób, trzustek, nerek i serc 
– czyli jak zachorować, przejść przez chorobę i wyzdrowieć na 
ile się da”, to opowieść czwórki pacjentów, którzy zachorowali 
i usłyszeli diagnozę. Dwoje z nich przeszło już transplantacje, 
pozostali są w trakcie leczenia. O tym, jak zmieniło się ich ży-
cie „po” napisali książkę. To Zbigniew Pastuszak, Roman Asyn-
gier, Kamila Belczyk‑Panków i Artur Popek. 24 stycznia opo-
wiedzieli o tym na spotkaniu w Chatce Żaka. Książka ma słu-
żyć pokrzepieniu, a jest skierowana nie tylko do obecnych, ale 
i przyszłych pacjentów, oswaja z tematem choroby i przybliża 
tematykę przeszczepów. Cały dochód ze sprzedaży książki prze-
znaczany jest na promocję postaw protransplantacyjnych.

„Lekarz, kawa i paragraf”
Jakie mogą być konsekwencje prawne i finansowe dla mał-

żonków, jeśli wspólnie prowadzą spółkę prawa handlowe-
go? Jaką spółkę założyć, jeśli małżonkowie mają rozdziel-
ność majątkową? 

Te i inne zagadnienia dotyczące małżonków i prowadzo-
nych przez nich firm były poruszane podczas spotkania zor-
ganizowanego 31 stycznia br. przez Komisję Kształcenia Me-
dycznego ORL w ramach cyklu „Lekarz, kawa i paragraf”. 
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Grypa groźna 
W styczniu w szpitalach na Lubelszczyźnie pojawiły się 

komunikaty o zakazie odwiedzin lub ostrzeżenia, aby oso-
by przeziębione nie odwiedzały pacjentów na oddziałach 
szpitalnych. Tak było m.in. w szpitalu im. Jana Pawła w Za-
mościu i w SPSK1, SPSK4, w szpitalu przy al. Kraśnickiej, 
w Lubartowie. Na początku lutego objawy grypy wystąpi-
ły u ok. 8,5 tys. osób, z czego 84 osoby trafiły do szpitali. 
W tym roku w woj. lubelskim z powodu powikłań pogrypo-
wych trzy osoby zmarły (rok temu – 15).

Nowy sprzęt w Lubartowie
22 stycznia 2020 r. w Szpitalu Powiatowym w Lubartowie 

odbyło się oficjalne przekazanie karetki pogotowia, która zo-
stała zakupiona w ramach rządowego „Programu wymiany am-
bulansów”. Szpital otrzymał na ten cel 400 tys. zł. 

Natomiast dotacja Rady Powiatu Lubartowskiego pozwoli-
ła szpitalowi na zakup laparoskopu z torem wizyjnym o warto-
ści 270 tys. zł, a także wyposażenia za 530 tys. zł dla Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kupione zostały m.in. de-
fibrylatory, respiratory, kardiomonitory, inny sprzęt monitorują-
cy. Szpital otrzymał także wsparcie z Urzędu Miasta Lubartów, 
co pozwoliło na zakup pomp infuzyjnych i ssaków. 

Aktualne problemy z patogenami 
Trzydniowa konferencja (7‑9 lutego 2020 r.) naukowo‑

szkoleniowa poświęcona tematowi „Stare i nowe patogeny 
– aktualne problemy” odbyła się w Uniwersytecie Medycz-
nym w Lublinie. Spotkanie dotyczyło zakażeń spowodo-
wanych przez stare patogeny, które w dalszym ciągu stano-
wią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Spo-
ro uwagi poświęcono także nowym, mniej znanym patoge-
nom, które mogą również stanowić poważne problemy dla 
życia i zdrowia ludzi. 

Trojaczki w Lublinie!
10 lutego br. w SPSK nr 1 na świat przyszły trojaczki. Trzej 

bracia – Jaś, Staś i Franek urodzili się w 32. tygodniu ciąży, 
przez cesarskie cięcie i znajdują się w inkubatorach pod opie-
ką lekarzy. Najmniejszy chłopiec ważył 1300 g, średni 1400 g, 
a największy 1670 g

Balowali, bo chcą pomagać
„I ty możesz pomóc choremu dziecku” – pod takim hasłem 

odbył się 23. bal charytatywny zorganizowany 1 lutego 2020 r. 
w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Uczestniczyło w nim ponad 120 osób ze świata nauki, medycy-
ny, polityki, biznesu. Wszystkich połączyła idea wpierania Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Dzięki przyjaciołom szpitala udało się w ciągu 23 lat zebrać 
półtora miliona złotych, które wydano na wyposażenie i sprzęt 
medyczny. W tym roku są plany, by szpital wzbogacił się m.in. 
o komorę laminarną do pracowni genetycznej.

Łęczna ma rezonans 
18 lutego w SPZOZ w Łęcznej otwarta została Pracownia 

Rezonansu Magnetycznego. Obecnie jest to drugi, po Krasnym-
stawie, szpital powiatowy w województwie, który dysponuje 
takim sprzętem. Wkrótce do tego grona dołączą Radzyń Pod-
laski i Tomaszów Lubelski. 

– Stało się to możliwe dzięki unijnym funduszom i projekto-
wi, którego realizację rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – mówi 
dyr. Krzysztof	Bojarski. – Projekt kończymy w marcu i rozpo-
czynamy świadczenie usług.
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Dzień z pracy lekarza POZ

Środa
Przede mną najspokojniejszy (naj-

częściej) dzień w tygodniu. Czas na 
zaległości papierowe i szybką naukę 
„e‑rzeczywistości”. A dzieje się dużo. 
E‑recepty piszemy już dawno, ale 
zamiast lepiej jest go-
rzej, system e‑wuś cią-
gle się zawiesza, nie-
kiedy także z naszej 
winy. Na przykład 
wczoraj rano, sys-
tem przez godzi-
nę nie działał, bo 
informatyk zapo-
mniał zmienić ha-
sło, a stare wyga-
sło. Zanim doszli-
śmy o co chodzi, mi-
nęła godzina. Pięciu 
lekarzy, co 10 minut pa-
cjent, plus ci nie umówie-
ni na godzinę, czyli około 
40 wściekłych osób. Przeży-
liśmy, ale było nerwowo.

Dzisiaj zaczynam dzień od 
wizyty męża pacjentki z ura-
zem kręgosłupa. Leżała w szpitalu 
na oddziale ortopedyczno‑urazowym, do-
stała poszpitalne skierowanie do poradni, 
została nawet do tej poradni zapisana na 
wizytę (tydzień od wyjścia ze szpitala). 
Super. Mąż przyszedł „TYLKO” po skie-
rowanie na transport. Wytłumaczyłam, że 
niestety zgodnie z przepisami skierowa-
nie wydaje lekarz kierujący do poradni 
i trzeba wrócić do szpitala. 

Chwilę później odbieram telefon od 
syna naszego pacjenta, z informacją, że 
złoży na nas skargę. Okazało się, że przy-
szedł wczoraj do ojca i znalazł go mar-
twego, zadzwonił do przychodni i zgłosił 

zgon, został poinformowany, żeby czekał 
– lekarz przyjdzie za 2‑3 godziny. Kole-
żanka poszła po ok. 3 godzinach i nikt 
jej nie otworzył drzwi, pukała, dzwo-

niła bez skutku. Po następ-
nej godzinie pan za-
dzwonił z informacją, 
że czeka na lekarza. 
Twierdzi, że nigdzie 

na długo nie wy-
chodził. Otrzy-
mał informację, 
że lekarz przyj-
dzie, ale dopie-

ro po godz. 18, 
bo teraz przyj-

muje chorych pa-
cjentów i nie może 

opuścić przychodni. Po 
godz. 18 syn już nie od-

bierał telefonu a dzisiaj 
składa skargę. Pytanie kto 

miał obowiązek stwier-
dzić zgon? Nikt nie miał 
obowiązku, ale oczywi-

ście dobrowolnie mógł 
to zrobić każdy lekarz.

Przygotowywana „Ustawa o stwier-
dzaniu, dokumentowaniu i rejestracji 
zgonów” przewiduje, że lekarz POZ ma 
stwierdzać zgon każdego pacjenta do sie-
bie zapisanego, prawie zawsze i wszę-
dzie, nawet tego kto zginął w katastro-
fie lądowej. Jedyny warunek, to zmarły, 
w chwili zgonu ma przebywać na terenie 
gminy, w której pracuje lekarz. Wielokrot-
nie lekarze mają pacjentów z kilku sąsied-
nich gmin – o tym nikt nie pomyślał. Bę-
dzie to też praca na czas – od 2 do 4 go-
dzin na wykonanie od momentu zgłosze-
nia. Nie ma znaczenia, że w przychodni 

czekają chorzy pacjen-
ci – lekarz ma jechać, 
stwierdzić zgon i zapewnić transport 
zwłok. Zgodnie z umową z NFZ, lekarz 
w godzinach zakontraktowanych ma być 
w przychodni i leczyć chorych. Potrzebna 
przynajmniej bilokacja. Ten, kto to pisał 
jest według mnie tak oderwany od rzeczy-
wistości, jak to tylko możliwe. Upchnię-
cie wszystkiego, co komu przyjdzie do 
głowy „do kompetencji lekarzy rodzin-
nych”, „bezkosztowo” zaczyna być nor-
mą. Stwierdzenie zgonu to czynność ad-
ministracyjna i powinien to robić koro-
ner. W większości cywilizowanych kra-
jów świata tak jest. Kto to ma być to kwe-
stia decyzji, jakie ma mieć uprawnienia, 
szkolenia czy specjalizacje jest do usta-
lenia. Lekarz POZ powinien ewentual-
nie, jak każdy inny, udostępniać doku-
mentację medyczną, jeżeli ją posiada. 
Kto ma płacić za czynności administra-
cyjne (tu się nie da bezkosztowo), to też 
nie jest sprawa służby zdrowia, tylko ad-
ministracji publicznej. Porozumienie Zie-
lonogórskie do projektu ustawy zgłosiło 
tyle poprawek, że chyba lepiej napisać 
nową ustawę. Mam nadzieję, że znajdzie 
się ktoś rozsądny, kto te wszystkie argu-
menty weźmie pod uwagę. Czy ktoś po-
słucha tych, co konkretne problemy i sy-
tuacje znają z własnej praktyki a nie teo-
retycznie? Nadzieja umiera ostatnia.

Wrócił mąż pacjentki ze szpitala z in-
formacją, że Pan Doktor kazał mu napi-
sać na nas skargę do NFZ, że nie chcemy 
dać skierowania na transport. Dzwonię 
na oddział (numer mam na karcie infor-
macyjnej pacjentki). Tłumaczę o co cho-
dzi, Pan Doktor zdziwiony, że to ich obo-
wiązek. Nie wiedział o tym. Umawiamy 
się, że odeślę męża pacjentki bezpośred-
nio do niego i skierowanie wypisze. Na-
prawdę trzeba na siebie skarżyć do NFZ, 
telefon działa w obie strony. Rozumiem 
brak czasu, zabieganie, biurokrację, co-
raz więcej obowiązków durnych i niepo-
trzebnych, ale pomyślmy o szacunku do 
samych siebie. Na pewno wielokrotnie 
jest odwrotnie i ja nie mam racji, ale za-
wsze staram się sprawdzić przepisy albo 
przynajmniej zapytać kogoś, kto może 
wie więcej ode mnie. Szanujmy się wza-
jemnie, bo jak widać wokół, nikt za nas 
tego nie zrobi, a dla szeroko pojętej wła-
dzy, mediów, JESTEŚMY DYŻURNYM 
CHŁOPCEM DO BICIA. Próbujmy za-
oszczędzić sobie tego nawzajem.

Miał być spokojny dzień…, ale może 
jutro będzie lepiej.

Wioletta	Szafrańska-Kocuń

Naukowcy z Lublina w PAN‑ie
Wśród nowo wybranych członków Ko-

mitetów Naukowych PAN na kadencję 
2020-2023 znalazło się 15 naukowców 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 
•	 prof.	Monika	Waksmundzka‑Hajnos	

– Komitet Chemii Analitycznej PAN
•	 prof.	Janusz	Kocki,	dr	Agata	Filip	

– Komitet Genetyki Człowieka 
i Patologii Molekularnej PAN

•	 prof.	Jacek	Roliński	–	Komitet	
Immunologii	i	Etiologii	Zakażeń	
Człowieka PAN

•	 prof.	Grażyna	Biała	–	Komitet	Nauk	
Fizjologicznych	i	Farmakologicznych	
PAN

•	 prof.	Grażyna	Mielnik‑Niedzielska	
– Komitet Nauk Klinicznych PAN

•	 prof.	Konrad	Rejdak	–	Komitet	Nauk	
Neurologicznych PAN

•	 prof.	Dariusz	Matosiuk,	prof.	Krystyna	
Skalicka-Woźniak, prof. Monika Wujec 
– Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN

•	 dr	Katarzyna	Drabko,	prof.	Jerzy	
Kowalczyk – Komitet Rozwoju 
Człowieka PAN

•	 prof.	Waldemar	Turski	–	Komitet	
Neurobiologii PAN

•	 dr	Zbigniew	Marzec	–	Komitet	Nauki	
o Żywieniu Człowieka PAN

•	 dr	hab.	Piotr	Majcher	–	Komitet	
Rehabilitacji,	Kultury	Fizycznej	
i Integracji Społecznej PAN.

dm
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•	Skąd pomysł, aby zorganizować 
warsztaty z pisania limeryków?
–	Bo to wyjątkowa forma literacka 

i wcale niełatwa. Chociaż należy do tzw. 
lekkiej muzy, to wymaga dyscypliny. Nie 
można rymować, jak się chce, tylko trze-
ba przestrzegać obowiązujących reguł: 
rym musi być zbudowany według wzo-
ru aa, bb, a.

Według definicji limeryk to zabaw-
ny, absurdalny, często frywolny utwór 
poetycki napisany w sposób następują-
cy: spośród pięciu wersów limeryku dwa 
pierwsze oraz ostatni rymują się i mają 
jednakową liczbę sylab akcentowanych.

konkursu zostali dosłownie zasypani tego 
rodzaju twórczością. Tak bardzo, że jury 
nie podjęło się wyłonienia laureata w tej 
kategorii. Szkoda! Z drugiej strony nale-
ży przypuszczać, że wszystkie nadesłane 
limeryki były po prostu świetne!

•	To także dowód, że lekarze i leka-
rze dentyści potrafią i, co ważne, piszą 
limeryki! 
– O to chodzi! Dlatego warto to zain-

teresowanie podbudować teorią. Stąd po-
mysł na warsztaty. Poprowadzi je Zbi-
gniew Dmitroca, poeta, bajkopisarz, tłu-
macz i satyryk z Lublina. Mam nadzieję, 
że w tym spotkaniu weźmie udział nie-
jeden lekarz autor już piszący limeryki, 
a także przyjdą osoby, które dopiero chcą 
się zająć taką twórczością.

•	Nie zapytałam do tej pory, czy Pani 
pisze limeryki?
–	Nie jest to może twórczość inten-

sywna i na pewno nie dominuje w moim 
życiu, ale owszem, popełniłam kilka. Po-
czątkiem były wakacje, które spędzałam 

wygrała, w końcu to zawód, który wyma-
ga zdolności plastycznych, prawda? 

A rysowaniem zajmuję się „po godzi-
nach”. Mimo że mam na koncie wystawy 
w Lubelskiej Izbie Lekarskiej i w świd-
nickim MOK‑u, a w zeszłym roku wygra-
łam nawet konkurs plastyczny, zorgani-
zowany przez świdnicki oddział Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury, to dopiero 
od dwóch lat uczęszczam na zajęcia pla-
styczne w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Świdniku. Ostatnio odkryłam też inną 
pasję – ceramikę. I z nieukrywaną rado-
ścią, raz w tygodniu chodzę do pracowni 
ceramicznej, gdzie uczę się pracy z gli-
ną. To wspaniały relaks. I chociaż tech-
nika nie jest łatwa i lubi sprawiać różne 
psikusy, to jeśli uda się zrobić coś ładne-
go – satysfakcja jest ogromna. 

•	W czerwcu zobaczymy w Galerii 
U Lekarzy kolejną Pani wystawę. Co 
to będzie?

– Wystawa nosi tytuł „Kuba i inni” 
i nie będzie to opowieść o Kubie, wy-
spie na Morzu Karaibskim, tylko o mo-
im bratanku Kubusiu i jego rówieśnikach. 
To cykl portretów dzieci wykonanych su-
chą pastelą – moją ostatnio ulubioną tech-
niką. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 
27 czerwca, o godz. 12.

•	Jednak zanim udamy się na wy-
stawę, zaprośmy Czytelników do udzia-
łu w warsztatach o sztuce pisania lime-
ryków.

– Komisja Kultury Lubelskiej Izby 
Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy 
dentystów na warsztaty pisania lime-
ryków w sobotę,	 18	 kwietnia	 2020	 r.	
o	 godz.	 10.00. Warsztaty odbędą się 
w siedzibie LIL, w sali nr 4. Poprowadzi 
je poeta i pisarz Zbigniew Dmitroca. Za-
praszamy wszystkich, którzy już próbują, 
albo chcą spróbować swoich sił w pisaniu 
limeryków. Wystarczy poczucie humoru 
i chęć rymowania. Udział prosimy zgła-
szać na adres: kultura@oil.lublin.pl.

Dla autorów limeryków mamy informa-
cję: najpiękniejsze będziemy drukować 
w każdym kolejnym Medicusie! Zapra-
szamy na łamy!

Lekarz pasją www.medicus.lublin.pl

Niech nam spadnie limeryków deszcz!
z dentystką Małgorzatą Bochenko  
o limerykach, malarstwie i innych pasjach  

rozmawia Anna Augustowska

•	Wiem z doświadczenia, że limeryki 
czyta się lekko i z zachwytem, ale pisze 
z wysiłkiem – chociaż naprawdę bardzo 
to miły wysiłek.
–	Okazuje się, że wiele osób tak uwa-

ża. Mnie zadziwił – i zapewne zachęcił 
do zorganizowania „warsztatów z pisania 
limeryków” – wynik Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego „Przychodzi we-
na do lekarza”. Organizatorem konkursu 
jest Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 
a od VI edycji także Naczelna Izba Lekar-
ska. Konkurs ma dwie kategorie: poezję 
(można nadesłać maksymalnie 3 wiersze) 
i prozę: esej, fragment dziennika lub re-
portaż o dowolnej tematyce). Tylko raz 
– rok temu – utworzono też kategorię: 
limeryki. Miała być przyznana nagroda 
specjalna. I co się okazało? Organizatorzy 

Na zachętę limeryk M. Bochenko:

Pewien dentysta z Medyki
Z pasją klecił limeryki
 Choć nie był głąb
 Nie szło ni w ząb
Bo był za cienki z leksyki

Limeryki są zwięzłe, lecz nośne;  
ciut frywolne, czasami zbyt głośne.  
 Trzeba trzymać je krótko,  
 bo się stają prędziutko  
obrzydliwe, złośliwe i sprośne. 

Grzegorz	Gigol

z moją siostrą polonistką i po prostu wpa-
dłyśmy na pomysł, aby pobawić się tą 
formą. Okazało się, że to niezwykle in-
spirująca zabawa. Oczywiście wcześniej 
znałam limeryki Juliana Tuwima, Wisła-
wy Szymborskiej czy Michała Rusinka, 
ale nie zagłębiałam się w te rejony zbyt 
intensywnie. 

•	Bo o ile wiem, Pani pasją jest przede 
wszystkim malarstwo, sztuki plastycz-
ne? 
–	Zdecydowanie to moja pasja, któ-

rej oddaję się najdłużej. Lubię rysować. 
Chyba od zawsze to robiłam. Był nawet 
moment, kiedy po maturze (klasa biolo-
giczno‑chemiczna) wahałam się, czy za-
miast stomatologii nie wybrać konserwa-
cji zabytków. Ostatecznie stomatologia 
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Złe powietrze, zła woda, nieumiejętnie przyrządzane i niedo-
brane potrawy, przeciążenie pracą umysłową, wadliwa odzież. 
Te wszystkie okropności, mające wpływ na zdrowie, wyliczał 
lubelski lekarz w… 1884 roku! By zaradzić tak fatalnym oko-
licznościom należało się gimnastykować. – Bez ruchu czło-
wiek ani normalnie żyć, ani normalnie myśleć i kombinować 
nie potrafi – pisał dr	Gustaw	Doliński w przedmowie do swo-
jego podręcznika z ćwiczeniami. 

„Łatwy przewodnik do ćwiczeń gimnastycznych bez nauczy-
ciela i przyrządów dla dzieci i dorosłych obojga płci oraz dla re-
konwalescentów z przedmową doktora Gustawa Dolińskiego. 
Ozdobiony 30 figurami i dodatkiem nowych ćwiczeń z piłką”. 
Tak obszerny tytuł ma niewielka broszurka zawierająca zesta-
wy ćwiczeń.

– Pracy ręcznej prawie nie znamy; stąd kończyny górne, mię-
śnie brzucha i piersi mamy wątłe, szczupłe i mało siły posiada-
jące. Przepędzając znaczną część dnia a nawet nocy w położe-
niu siedzącym, osłabiamy mięśnie brzucha, sprawiamy znacz-
ny napływ krwi do organów jamy brzusznej i w okolicy pod-
brzusznej położonych. Stąd leniwe trawienie i inne zboczenia, 
wywołujące nieraz smutne następstwa i wpływające fatalnie nie 
tylko na zdrowie, ale i na inteligencyę i moralność młodego po-
kolenia – pisał autor, znany w Lublinie lekarz, społecznik, pu-
blicysta, tłumacząc dlaczego powstała publikacja. 

Ręce na biodra! Na tę komendę, kładzie się ręce na biodra, 
wciskając je nieco w boki, tak, aby wielki palec ręki znajdował 
się z tyłu, wszystkie zaś inne razem zsunięte, na przodzie bio-
der spoczywały. Ręce opuścić! Ręce na biodra!

Kiedy broszura ukazywała się nakładem księgarni Mi‑
cha ła Arcta w Lublinie, po wcześniejszym ocenzurowaniu 
w Warszawie, dr Doliński miał 38 lat 
i od jedenastu lat praktykował w mie-
ście jako pediatra i położnik.

Urodził się w 1846 roku we wsi 
Polichna Górna koło Kraśnika. 
Do Lublina przyjechał, by uczyć 
się w gimnazjum. W Gimnazjum 
Gubernialnym, działającym w 
gma chu dzisiejszego Archiwum 
Państwowego przy ul. Jezuickiej, 
miał wielu kolegów i przyjaciół. 
Jednym z nich był Bolesław Prus 
(Aleksander Głowacki). W tamtych 
czasach wspólnie redagowali szkol-
ne gazetki „Głos z Kąta” i „Kurier 
Łobuzów”. W rodzinnych przekazach 
zachowała się relacja o nocnej wy-
prawie na cmentarz przy ul. Lipowej. 
Na dowód odwagi chłopcy mieli za-
pisać swoje nazwiska na oznaczo-
nych grobowcach. Z cmentarza wró-
cili w asyście żandarmów i to nie na 
stancję, ale do kryminału. 

Prawą nogę podnieść naprzód, 
kołowanie stopą. Lewą nogę pod-
nieść naprzód, kołowanie stopą.

Korpus na prawo przechylić!

Na studia Gustaw Doliński wyjechał do Warszawy. 
Najpierw był na Wydziale Fizyko‑Matematycznym Szkoły 

Głównej, ale przeniósł się na 
Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie uzy-
skał dyplom. Później studio-
wał w Wiedniu, Paryżu, Lipsku 
i Berlinie. Wrócił do Warszawy 
w 1873 roku, pracował w szpi-
talu Świętego Ducha na oddzia-
le chorób cholerycznych. Ale 
jeszcze tego samego roku, je-
sienią, przeniósł się do Lublina. 
Otworzył gabinet.

W „Kalendarzu Lubelskim” 
z 1893 roku w spisie lekarzy jest 
Doliński Gustaw, Krakowskie 
Przedmieście 168. To stara nu-
meracja miejskich nieruchomo-
ści, dziś kamienicy, w której był 
gabinet autora podręcznika, trze-
ba szukać pod „60”.

Doliński nie tylko tam miał 
pacjentów. Społecznie leczył 
dzieci w szpitalu św. Wincentego 
à Paulo. Oprócz tego, w sezo-
nie letnim pracował w zakła-
dzie uzdrowiskowym w Nałę‑
czowie.
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Korpus na prawo przechylić!
Pobyty w Nałęczowie były 

okazją do spotkań z Bolesławem 
Prusem, który przyjeżdżał w roli 
kuracjusza. Ich przyjaźń trwała.

14 stycznia 1875 r. Bolesław 
Prus ożenił się w Lublinie 
z Oktawią Trembińską. Świadkiem 
był doktor Doliński. Tydzień 
później, w Bychawce, Gustaw 
Doliński wziął ślub z Różą 
Rohland z Tuszowa. Świadkiem 
był pisarz.

Nogę prawą (lewą) podnieść 
naprzód, kołowane nogą! Uwaga. 
Nogę wyprężoną i cokolwiek pod-
niesioną, obraca się w stawie udo-
wym tak, aby koniec stopy o ile 
można najdalej był wydłużony 
– kolana sztywno, ruchy wolne.

– Patrząc na tych szczupłych 
i wątłych chłopców z pochyloną 
głową, zaklęsłą piersią, odstają-
cemi łopatkami, chłopców, któ-
rzy w dwunastym roku życia już 
cierpią na bóle głowy; katary żo-
łądka i t. p. dolegliwości; patrząc 
na dziewczęta blade, nerwowe, zbyt mało rozwinięte, lub zbyt 
wcześnie rozwijające się, to serce ściska się z żalu a duszę ogar-
nia niepokój. Co z tego będzie? – aż trudno uwierzyć, że ta-
kie spostrzeżenia na temat kondy-
cji młodych ludzi miał lekarz po-
nad 130 lat temu.

Próbował temu zaradzić propa-
gując ćwiczenia. 

Zwracał uwagę, że: zaniedbując 
doszczętnie stronę fizyczną, staramy 
się jej kosztem umysłową działal-
ność rozwinąć; niestety, nie pamię-
tamy o tem, że te dwie potęgi organi-
zmu nie dają się od siebie oddzielić. 
Mózg i nerwy nie są jakimś osobnym 
aparatem, a muskuły i kości maszy-
ną, której nic zepsuć nie zdoła.

Ręce naprzód do góry, korpus 
na prawo przechylić – obrót na le-
wo – wyprostować! Objaśnienie. 
Utrzymując nogi wyprostowane 
i nieruchome, przechylać korpus 
na prawo i na lewo tak, aby z pra-
wej strony przechodził na lewą bez 
wyprostowania i na odwrót. Przy 
przechylaniu się ręce trzymać rów-
no z głową.

„Łatwy przewodnik” był jed-
ną z form upowszechniania kul-
tury fizycznej. Doktor Doliński 

doprowadził na przykład do te-
go, że w Lublinie w 1891 roku 
otwarto szkołę pływacką. Lekarz 
zabiegał o to parę lat. Nauka od-
bywała się w nowych łazien-
kach letnich na posesji Heliodora 
Waręskiego. Ówczesnych pływa-
ków informowano, że wejście jest 
od ul. Bernardyńskiej, obok fa-
bryki Vetter, na lewo przez ogród; 
drugie wejście od ul. Zamojskiej. 
Dziś lokalizacji szkółki pły-
wackiej trzeba szukać w okoli-
cach numeru 8 i 10 ul. Wesołej. 
Oczywiście teoretycznie, bo śla-
du po ogrodach i rozlewiskach 
nadrzecznych tam nie ma. 

Dla mężczyzn i chłopców ko-
stiumy krótkie trykotowe, dla 
starszych panien kąpielowe mor-
skie. Takie stroje obowiązywa-
ły w szkole pływackiej. Podczas 
ćwiczeń gimnastycznych doktor 
Doliński zalecał ubiór lekki, swo-
bodny i ruchów niekrępujący. 

Ruch nogi wahadłowy prawą 
– lewą. Na raz, nogę wolną w ko-

lanie, wyrzuca się ile można najwyżej; na dwa, z tego położenia 
rzuca się nogę jak najdalej w tył. Mniej wprawni mogą z po-
czątku trzymać się jedną ręką krzesła lub stołu.

Pisząc o Gustawie Dolińskim 
nie można nie wspomnieć, że był 
założycielem i czynnym człon-
kiem Lubelskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Opracował kilka 
projektów organizacji służby 
zdrowia w gminach wiejskich, 
zajmował się podniesieniem sta-
nu higienicznego miasta, budową 
wodociągów w Lublinie. Gdyby 
tego było mało, pisał artykuły 
fachowe oraz nowele, opowia-
dania i humoreski. Przetłuma‑
czył „Zmartwychwstanie” Lwa 
Tołstoja. 

Prywatnie był ojcem dwóch sy-
nów i dwóch córek.

Zmarł w Lublinie w 1906 roku, 
jest pochowany na cmentarzu przy 
ul. Lipowej. 

Janka	Kowalska

Korzystałam z „Epizody cze-
chowskie”, [w:] „Na Przykład” 
1995; „O dawnym Lublinie” 
H. Gawarecki; „Słownik biogra-
ficzny miasta Lublina”.
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Lekarz z tytułem: Wybitny Artysta

Ale Meksyk! 
Spotkanie w Klubie	Globtrotera pt. „Meksyk	–	od	Az-

teków	do	Majów” 7 lutego br. zorganizowała Komisja	Kul-
tury Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na opowieść o Meksyku 
zabrały uczestników spotkania dwie lekarki rodzinne Ewa	
Choduń i Wioletta	Szafrańska-Kocuń.

Sala pękała w szwach. Obok pokazu slajdów i meksy-
kańskich opowieści, można było też poczuć smak azteckich 
przekąsek i ciasta, co niezwykle podniosło wszystkim na-
strój i pomogło przenieść się do kraju dawnych cywilizacji 
Indian. aa

Jacek	Haratym, lekarz z Lublina, znalazł się wśród 10 pol-
skich artystów fotografików, którzy zostali wyróżnieni przez 
Międzynarodową	Federację	Sztuki	Fotograficznej	(FIAP).

W uznaniu za osiągnięcia w międzynarodowych konkursach 
fotograficznych na świecie, tytuły artystyczne FIAP otrzymało 
dwóch lekarzy Jacek	Haratym z Lublina i Krzysztof	Muskal-
ski z Częstochowy. Ceremonia wręczenia odbyła się 25 stycz-
nia w siedzibie Fotoklubu w Warszawie.

– Za osiągnięcia artystyczne został mi wręczony tytuł Wy-
bitnego Artysty FIAP, Excellence FIAP‑EFIAP, nadany przez 
Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP w Luk-
semburgu – mówi Haratym i dodaje: – Cieszy mnie niezmiernie 
fakt, że polski lekarz, z Lublina, znalazł się wśród grona naj-
większych artystów fotografików na świecie, a moje nazwisko 
można znaleźć w Wikipedii obok nazwisk ikon polskiej fotogra-
fii artystycznej, Edwarda Hartwiga, Tadeusza Cypriana, Roma-
na Burzyńskiego, Benedykta Jerzego Dorysa, Zofii Nasierow-
skiej, Witolda Romera, Jana Sunderlanda.

– Niech mój sukces będzie skromnym wkładem do dorob-
ku koleżanek i kolegów lekarzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
zwłaszcza że tylko dwóch polskich lekarzy zdobyło ten laur 
– podkreśla. 

Klub Globtrotera

– Moje zdjęcia brały udział w salonach sztuki fotograficz-
nej w 52 krajach na całym świecie, zdobywając wiele nagród, 
m.in. Złote Medale FIAP, które są uważane za najcenniejszą na-
grodę, jaką można zdobyć.

Zdjęcia wystawiałem w czterech kategoriach, tj.: Open Co-
lour, Open B&W, Nature, People – informuje Haratym.

Warto tu przypomnieć, że już w roku 2017 Międzynarodowa 
Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP w Luksemburgu nadała 
Jackowi Haratymowi tytuł Artysty FIAP – AFIAP.

Anna	Augustowska
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Mój piękny Lublin
Takiej wystawy w Galerii „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4 

jeszcze nie było. Bo i autorka zaprezentowanych prac, emeryto-
wana lekarz psychiatra Natalia	Popkowska, to postać nietuzin-
kowa. Przed laty „Kurier Lubelski” publikując z Panią Doktor 
krótką rozmowę zamieścił ją pod intrygującym tytułem: „Ko-
bieta z trzema diamentami”.

Te diamenty to nagrody za sukcesy, jakie doktor Popkowska 
odnosiła w szybownictwie, które stało się jej pasją już po ukoń-
czeniu studiów medycznych. – W młodości uprawiałam sport 
wyczynowo. Początkowo były to skoki ze spadochronem (za-
ledwie 15), a następnie przez 10 lat szybownictwo – tak z nie-
zwykłą skromnością napisała o sobie autorka najnowszej wy-
stawy w LIL.

Doktor Popkowska poświęciła zawodowe życie pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Była pierwszym ordynatorem oddziału psychia-
trii dziecięcej szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie.

W LIL na wernisażu, który odbył się 8 lutego br., zaprezen-
towała swoją pierwszą wystawę, obok cyklu fotografii o Lubli-
nie – są to głównie tonące w kwiatach ulice LSM‑u – także pra-
ce malarskie: ikony, kwiaty i… maszyny latające.

Kolekcję 9 obrazów z cyklu „Madonny Polskie” doktor Po-
pkowska przekazała LIL. Prace, jak poinformował prezes LIL 
Leszek Buk, trafią na licytację w ramach kolejnej edycji Lubel-
skiej Akcji Charytatywnej. 

Wystawa będzie czynna do 6 marca br.
Anna	Augustowska	

Komisja Kultury zaprasza w kwietniu:
• 3.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Podwodny świat” 

– Tomasz Bałys
• 4.04 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografii „Zan-

zibar – Hakuna Matata” – Marek Stolarczuk, Andrzej 
Skrzyński

• 17.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Peru i Chile” 
– Mieczysław Orzeł

• 18.04 – godz. 10.00. Warsztaty literackie z pisania lime-
ryków – prowadzenie Zbigniew Dmitroca

• 24.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Papua Nowa 
Gwinea” – Dariusz Tuleja

Miejsce:  
siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4.

DYSKUSJASztuka ogrodowa
17	marca	o	godz.	18	w	ramach	Bitwy	o	kulturę	spotkanie	pod	

hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”. W Teatrze Starym będzie moż-
na posłuchać: skąd potrzeba organizowania fragmentów prze-
strzeni w ogród? Czy i jak zmienia się jego rola? Na czym pole-
ga sztuka ogrodowa? Gośćmi Grażyny Lutosławskiej będą: Ma-
ja Popielarska – dziennikarka telewizyjna, która prowadziła au-
torski program „Maja w ogrodzie”, w którym poruszała tema-
ty pielęgnacji roślin, aranżacji ogrodów i działek, a także nowi-
nek w dziedzinie sprzętu ogrodowego. Obecnie prowadzi „No-
wa	Maja	w	ogrodzie”	oraz	Wojciech	Januszczyk	–	architekt	kraj‑
obrazu z Lublina, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu 
Architektury Krajobrazu KUL, współwłaściciel pracowni projek-
towej	Garden	Concept	Architekci	Krajobrazu.	Bezpłatne	wej-
ściówki w kasie teatru.

MUZYCZNIELudowo z Rosji
Państwowy	Akademicki	Rosyjski	Chór	 im.	M.E.	Piatnickie-

go to najbardziej znany na świecie ludowy chór z Rosji. W cza-
sie koncertów towarzyszy mu orkiestra instrumentów ludo-
wych	oraz	żywiołowe	tańce.	Artyści,	którzy	wystąpią	19	marca	
o	godz.	19	w	Filharmonii	Lubelskiej,	zachowują	styl	chóru,	któ-
ry	powstał	w	1911	roku.	Utworzył	go	kolekcjoner	i	wykonaw-
ca rosyjskich pieśni ludowych Mitrofan Piatnicki. Zespół stał 
się	pierwszym	w	Rosji	profesjonalnym	zespołem	ludowym.	Bi-
lety 120-130 zł.
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TEATRALNIENowojorska Antygona  
na Reducie

1 marca pierwsza z dwóch premier zaplanowanych na ten 
miesiąc w Teatrze im. Osterwy. Na Scenie Reduty „Antygona 
w	Nowym	Jorku”	Janusza	Głowackiego	w	reżyserii	Jana	Hussa-
kowskiego. Akcja sztuki rozgrywa się w środowisku bezdomnych 
i imigrantów zamieszkujących slumsy i dzielnice nędzy w jednej 
z największych i najbogatszych metropolii. – Sztuka ma charak-
ter ostrej, śmiesznej i uniwersalnej tragifarsy, która dotyczy każ-
dego	z	nas	–	zapowiadają	twórcy.	Obsada:	Jowita	Stępniak,	Artur	
Kocięcki,	Witold	Kopeć,	Marek	Szkoda.	Premiera	o	godz.	19.30,	
kolejne	spektakle:	7	i	8	marca	o	godz.	17.	Bilety	30‑35	zł.	

KABARETMa być śmiesznie
8 marca o godz. 17 zacznie się Polska Noc Kabaretowa 2020. 

W hali Globus publiczność weźmie udział w trwającym cztery 
godziny	maratonie	wesołości.	Adrianna	Borek	oraz	Igor	Kwiat-
kowski	 zabiorą	widzów	w	świat	amerykańskich	gal,	najwięk-
szych światowych widowisk. Polska Noc Kabaretowa ma być 
kompilacją	blasku	Las	Vegas,	rozmachu	Broadwayu	i	niezapo-
mnianych	doznań	wprost	z	Los	Angeles.	Wystąpią:	Kabaret	Ske-
czów Męczących, Kabaret Smile, Kabaret Nowaki, Kabaret Mo-
ralnego	Niepokoju	i	Kabaret	K2.	Bilety:	90‑250	zł.	

(oprac. JKG)

TEATRALNIEJustyna i Jan
–	Spektakl	Jędrzeja	Piaskowskiego	(reżyseria)	i	Huberta	Su-

limy	(adaptacja	i	dramaturgia),	podobnie	jak	powieść,	nie	jest	
naturalistycznym dokumentem historycznym, a raczej rodza-
jem patriotycznej baśni, kreowanego na scenie marzenia o no-
wej wspólnocie społecznej – czytamy w zapowiedzi kolejnej 
marcowej	premiery	w	Teatrze	im.	Osterwy.	21	marca	o	godz.	19	
„Nad	Niemnem”	Elizy	Orzeszkowej.	Obsada:	Hanka	Brulińska,	Jo-
lanta	Deszcz‑Pudzianowska,	Justyna	Janowska,	Marta	Ledwoń,	
Edyta	Ostojak,	Jolanta	Rychłowska,	Magdalena	Sztejman,	Wło-
dzimierz Dyła, Przemysław Gąsiorowicz, Maciej Grubich, Paweł 
Kos, Krzysztof Olchawa, Wojciech Rusin, Daniel Salman, Dzmi-
try	Harelau.	

Bilety	10‑80	zł.	Kolejne	spektakle	do	29	marca	o	godz.	19

LITERACKoAlfred Trzebinski  
– lekarz, SS‑man, mój wuj

Każdy, kto chociaż raz zwiedzał albo tylko przejeżdżał koło 
muzeum na Majdanku, musiał zwrócić uwagę na stojący niemal 
na środku charakterystyczny budynek, w zasadzie budyneczek: 
„obok	ogromnych	rozmiarów	pomnika	(…)	stoi	mały	biały	do-
mek. Z jego okien rozciąga się widok na wieże strzelnicze, dru-
ty i baraki, te, które pozostały” – tak opisuje współczesny widok 
Majdanka	Natalia	Budzyńska,	autorka	wstrząsającej	książki	–	do-
kumentu	pt.	„Dzieci	nie	płakały.	Historia	mojego	wuja	Alfreda	
Trzebinskiego, lekarza SS”. 

Doktor Alfred Trzebinski był rasy „przeważająco nordyckiej”. 
Przekonany	o	wyjątkowości	krwi	niemieckiej	w	1932	roku	wstą-
pił do SS, a rok później został członkiem NSDAP, zapominając 
o polskim pochodzeniu swo-
jego	ojca.	W	1941	roku	został	
lekarzem w Auschwitz, potem 
na	Majdanku,	w	końcu	w	Neu-
engamme.	W	1946	 roku	 ska-
zano go na karę śmierci przez 
powieszenie. Trybunałem naj-
bardziej wstrząsnął udział Trze-
binskiego w egzekucji dwa-
dzieściorga żydowskich dzieci 
w	wieku	od	6	do	12	lat.	Dzie-
ci mogły przeżyć, ale powie-
szono je tuż przed wyzwole-
niem obozu, by ukryć, że przez 
ostatnie miesiące poddawano 
je okrutnym eksperymentom 
medycznym.

Budzyńska	 w	 opowieści	
o Trzebinskim mierzy się z ro-
dzinną tajemnicą. Czytając pa-
miętnik wuja esesmana, próbu-
je też zrozumieć, jak to możli-
we, że współczujący lekarz ro-
bił karierę w kolejnych obozach 
koncentracyjnych. Czytając nie sposób nie zastanawiać się, jak 
to było możliwe, że Trzebinski z jednej strony był funkcjonariu-
szem i lekarzem, świadkiem zbrodni i humanistą, człowiekiem 
rodzinnym, kochającym dzieci, a z drugiej mordercą?

To także opowieść o wielu niemieckich lekarzach, którzy do-
konywali nieprawdopodobnie okrutnych, paramedycznych eks-
perymentów na więźniach: zdrowym więźniarkom nacinano głę-
boko, do kości, mięśnie nóg i infekowano ranę bakteriami, za-
nieczyszczonym	szkłem	lub	piaskiem	(w	ten	sposób	sprawdza-
no czy rany ponoszone przez żołnierzy na froncie da się leczyć 
sulfonamidami).	Przeszczepiano	stawy;	prowadzono	operacje	
na mózgach i zarażano prątkami gruźlicy.

W	1944	roku	Alfred	pracował	jako	główny	lekarz	w	obozie	
Neuengamme	niedaleko	Hamburga.	Tam	też	przyjechał	dok-
tor	Kurt	Heissmeyer,	który	zorientował	się,	że	najlepszą	drogą	
do kariery są medyczne eksperymenty na więźniach. Dzięki wy-
soko postawionym krewnym w strukturach NSDAP zdobył po-
zwolenia	Himmlera	na	eksperymenty	z	prątkami	gruźlicy.	Nie	
tylko na dorosłych, ale też na dzieciach. Kiedy przyszedł rozkaz 
zamordowania	dzieci	Trzebinski,	jak	pisze	Budzyńska	„nie	prze-
ciwstawił się komendantowi, niczego nie zorganizował w za-
mian, nie wykazał się sprytem lub choć minimalną odwagą. 
(…)	W	noc	poprzedzającą	egzekucje	pocałował	na	dobranoc	
żonę i córeczkę i tłumacząc swe wyjście nagłym rozkazem, wy-
szedł…	„do	pracy”.

Nie ukrywam, że czyta się tę książkę z rozpaczą, ale i podzi-
wem dla Autorki, za jej odwagę i dociekliwość. To dzięki niej 
świat	nie	zapomni	o	ofiarach.	Budzyńska	przyznaje,	że	jest	po-
tomkiem oprawcy. I dlatego musiała tę historię opisać.

Anna Augustowska

Natalia Budzyńska  
„Dzieci nie płakały. Historia mojego wuja  
Alfreda Trzebińskiego, lekarza SS”.  
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019 rok.
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Do szachów 
z zapałem usiedli

Na słodko i z przytupem, w tłusty czwartek 
20 lutego w LIL ruszyły zajęcia nowo otwartej 
sekcji szachowej, które będzie prowadził licen-
cjonowany instruktor – Maciej	Pokarowski, by-
ły uczestnik zawodów rangi ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej. Przez 4 lata opiekował się sekcją 
szachową na Uniwersytecie Medycznym w Lu-
blinie. Szczególny miłośnik szachów szybkich 
i błyskawicznych. I co ciekawe – z wykształce-
nia dietetyk.

– Chciałabym podszkolić swój warsztat bo 
wnuki mnie ogrywają – mówiła jedna z uczest-
niczek zajęć. Z podobnym zamiarem – dosko-
nalenia warsztatu i umiejętności – przyszli też 
pozostali lekarze, chociaż była także jedna de-
biutantka.

Sekcja szachowa ma charakter otwarty, zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych królewską 
grą. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno 
osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z sza-
chami jak i osoby bardziej doświadczone.

 aa

Sekcja szachowa LIL
Serdecznie	zapraszamy	Państwa	do	uczestnictwa	w	zajęciach	

nowo otwartej sekcji szachowej! Zajęcia prowadzić będzie licencjo-
nowany instruktor szachowy – Maciej Pokarowski, który z szacha-
mi związany jest od ponad 10 lat. Przez lata jako zawodnik uczest-
niczył w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Swo-
ją pasję realizuje również jako instruktor szachowy w przedszko-
lach, szkołach i prowadząc zajęcia indywidualnie. Szczególnie mi-
łośnik szachów szybkich i błyskawicznych.

Sekcja szachowa ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych królewską grą. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
zarówno osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z szachami, jak 
i osoby bardziej doświadczone.

Zarys tematyki zajęć 
1. Krótka historia królewskiej gry.
2. Podstawowe zasady gry w szachy:

•	 Szachownica,	oznaczenie	pól	na	szachownicy.
•	 Zasady	wykonywania	ruchów	bierek	szachowych.
•	 Roszada.		
•		Wyprowadzanie	bierek	szachowych	w	początkowej	fazie	partii.

3. Podstawowe motywy taktyczne w szachach:
•	 Podwójne	uderzenie.	
•	 Atak	z	odsłony.	
•	 Związanie.
•	 Podwójny	szach.	•	Zniszczenie	obrońcy.
•	 Mat/y	w	1,	2,	3	ruchu/ach.

4.	 Elementy	strategii	szachowej	(ocena	pozycji).
5.	 Podstawowe	końcówki	szachowe.
6.	 Otwarcie	partii	szachowej	–	wybór	odpowiedniego	debiutu:

•	 Partia	szkocka,	partia	włoska.	•	Obrona	sycylijska
•	 Obrona	caro‑kann.	•	Gambit	hetmański,	obrona	słowiańska.

Zajęcia	sekcji	odbywają	się	w	siedzibie	LIL	przy	ul.	Chmielnej	4,	
dwa razy w miesiącu – w pierwszy i trzeci czwartek każdego 
miesiąca	w	godzinach	14.30‑16	(oprócz	lipca	i	sierpnia).

Zapisy: Maciej Pokarowski 
Tel.	606	812	367,	e‑mail:	maciej.pokarowski@gmail.com

 www.sport.oil.lublin.pl

Kalendarz imprez współorganizowanych lub 
dofinansowanych przez lubelski samorząd lekarski w 2020 r.

15‑16	maja,	SOBIENIE	KRÓLEWSKIE, 
XI Mistrzostwa Okręgowych Izb Lekarskich w golfie

23	maja,	SUSIEC,	X	Roztoczański	Rajd	Rowerowy

31 maja, KRĘŻNICA, Rodzinny piknik rekreacyjny w Malibu

12‑13	czerwca,	BYCHAWA‑PSZCZELA	WOLA, 
17 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym

20‑21	czerwca,	PUŁAWY, 
X Ogólnopolska Grand Prix w strzelectwie myśliwskim dla 
lekarzy „Złoty Eskulap”

25-28 czerwca  
Zlot klubu motocyklowego DoctorRiders  
„Podlaski	przełom	Bugu”

czerwiec, ZAMOŚĆ, 
Mecz piłki nożnej Lekarze-Prawnicy  
o	puchar	im	dra	Jerzego	Mazura

3‑4	lipca,	LUBLIN,	 
IX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce

3-5 lipca, ZAMOŚĆ, 
IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „Memoriał dra 
Tomasza	Teresińskiego”

5	września,	ZWIERZYNIEC, 
III	Roztoczański	Spływ	Kajakowy	Lekarzy

wrzesień,	KĘBŁO,	V	Lekarski	Piknik	Strzelecki

październik,	LUBLIN,	Turniej	squasha	w	CUBE

październik,	OPOLE	LUBELSKIE,	 
Turniej Prezesa w piłce nożnej.

Kalendarz imprez  
Komisji Rekreacji i Sportu
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Pasztet z gruszką, rozmarynem i orzechami
Witajcie drodzy domowi kucharze. Czas świąt, tłustości i kar-

nawału za nami. Może by tak, zgodnie z oczekiwaniami Czytelni-
ków, znowu coś wegetariańskiego? Częstym gościem na naszych 
stołach jest pasztet sojowy. Ja tym razem zaproponuję też pasz-
tet, ale z… fasoli z dodatkami.

Fasola jest wege to pewne. Na całym świecie uprawia się około 
400 gatunków fasoli, które różnią się od siebie wielkością i bar-
wą, poczynając od białej (nasz popularny jaś, cannellino, bo-
ston), przez beżową z ciemnymi cętkami (pinto lub z czarnym 
oczkiem), zieloną drobną (flażeolet), różową zwaną nerkową, do 
czarnej, najpopularniejszej w Ameryce Łacińskiej. Fasola jest bardzo odporna na 
trudne warunki klimatyczne, można ją długo przechowywać, a co ważne, zawiera 
wiele substancji odżywczych – przede wszystkim dużo białka roślinnego. Ponadto 
jest bogata w potas, wapń i fosfor i w przeciwieństwie do grochu nie zawiera sodu, 
co jest istotne dla walczących z otyłością. No cóż, ma jeden feler, powoduje wzdę-
cia, ale z tym sobie poradzimy. Do naszej potrawy wykorzystamy fasolę białą, już 
ugotowaną, ze słoików (które preferuję, jako że wnętrza puszek są pokrywane nie-
zbyt zdrowym bisfenolem (BPA), a o jego niechlubnym działaniu można przeczy-
tać w sieci). Oczywiście można też wykorzystać wcześniej zakupioną i własnoręcz-
nie przygotowaną (na noc namoczoną) fasolę jaś.
Składniki:	

• 3 słoiki białej fasoli (3x400 g) lub namoczonej przez noc w zimnej wodzie 
500 g fasoli jaś 

• 1 duża cebula, pokrojona w piórka
• 2‑3 gruszki „konferencja” 
• 1 jabłko, obrane i pokrojone w kostkę
• 1 łyżka majeranku 

mielonego 
• 100 g orzechów 

włoskich, wymoczonych 
przed użyciem we 
wrzącej wodzie 
(ok. 30 minut) 

• 1 łyżka tymianku
• 3‑4 łyżeczki siemienia 

lnianego 
• 1 łyżeczka lubczyku 
• 1 łyżeczka rozmarynu 

lub gałązka świeżego 
(same igły) 

• spora szczypta gałki 
muszkatołowej (startej)

• 1‑2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka octu winnego (jabłkowego) 
• 2 łyżki sosu sojowego 
• ⅓ szklanki oleju 
• sól i pieprz do smaku 
Wykonanie:	
Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na oleju, dodając posiekany czosnek. Na po-

zostałym na patelni oleju podsmażyć przez 2‑3 minuty pokrojone w kostkę grusz-
ki obrane ze skóry z rozmarynem. Wyjąć, jeżeli mamy świeży rozmaryn i zblendo-
wać gruszki z cebulą, z olejem ze smażenia i doprawić delikatnie solą. Dodać po-
zostałe składniki i dobrze wymieszać ponownie na gładką masę (jeśli konsystencja 
będzie zbyt luźna można dodać 2‑3 łyżki płatków owsianych). Wyłożyć papierem 
do pieczenia średnią keksówkę i przełożyć do niej masę, wyrównać. Jeśli ktoś lubi 
wędzone lub suszone śliwki, to można włożyć na koniec 2‑3 (pokrojone na ćwiart-
ki) w masę. Na wierzchu ułożyć połówki orzechów włoskich delikatnie smarując je 
oliwą. Piec w nagrzanym do 1800C piekarniku przez ok. 50‑60 minut. Odstawić do 
ostygnięcia i podawać ze schłodzonym sosem tatarskim lub czosnkowym. 

Smacznego!
Dariusz	Hankiewicz

5 stycznia
Patrząc w telewizor odnoszę wrażenie, 

że upadek służby zdrowia to nie taki znów 
dramat, bowiem reklamy różnych leków 
nadawane co kilkanaście minut podobno 
gwarantują wysoki poziom zdrowotności 
narodu. Reklamowane są syropy, odżyw-
ki, krople, tabletki na obstrukcję (nieste-
ty, jeszcze nie parlamentarną), na wszel-
kie bóle, katary, zapalenia, rozwolnienia, 
nawet tabletki na erekcję (oczywiście bez 
myślenia o jakimkolwiek innym powsta-
niu), a wszystko działające znakomicie, 
szybko i skutecznie. Więc po co dramaty-
zować, po co wystawać w kolejkach do le-
karzy, gdy telewizyjne leczenie mamy na 
takim poziomie, że czopki z głów!

6 stycznia

Chińczycy od stycznia mają ROK 
SZCZURA. My raczej mamy SZCZU-
RA ROKU. I to nie od stycznia. 

8 stycznia

W mediach alarmistyczne wieści o co-
raz to nowych ogniskach ptasiej gry-
py. No, jak tylu orłów na czele i dooko-
ła, to myśląc logicznie, jaka inna grypa 
może być?

11 stycznia

Niedługo przed nami nowe wybory 
dotychczasowego prezydenta. Dziwne, 
przecież wyniki (i skutki) prezydenckich 
wyborów już dobrze znamy (odczuwa-
my też), więc po co grozić nam nowy-
mi! Chyba że tych aktualnych jest jesz-
cze za mało. A może rzecz w tym, żeby-
śmy się jeszcze bardziej mogli przyzwy-
czaić do tego, co prezydent wybierze. Te-
raz i w przyszłości też. 

13 stycznia

Od wczoraj w sali mamy półmrok, bo 
świeci tylko jedna żarówka. Zgłosiliśmy, 
żeby ktoś tę awarię usunął, ale okaza-
ło się, że to nie awaria tylko oszczędno-
ści, bo produkcja prądu podobno drożeje 
i nie będziemy marnotrawili wspaniałych 
osiągnięć rodzimej energetyki. Przy oka-
zji udzielono nam jednoznacznej i życz-
liwej, porady żebyśmy się uspokoili i nie 
stwarzali napięcia! Większość się natych-
miast uspokoiła. Czyli znów wyszło na 

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
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to, że większość dla bezpieczeństwa wo-
li płynąć zgodnie z byle jakim prądem, 
a nie pod prąd, bowiem to może grozić 
krótkim spięciem, kopnięciem, albo na-
wet dłuższym porażeniem. 

a zwłaszcza o wiatry, przyszłościowo 
trzeba zadbać, ale to nie będzie trudne 
bo jesteśmy wystarczająco nadęci, żeby 
i z wiatrami sobie poradzić. 

29 stycznia

Jeśli chodzi o komfort pobytu pacjenta 
w szpitalu, to szpital szpitalowi nierów-
ny. Rozmawiałem telefonicznie ze znajo-
mym aktualnie leżącym w innym szpitalu 
i ten mi się pochwalił, że mają we dwóch 
z sąsiadem cały basen do dyspozycji. Nie 
chciałem wierzyć. 

31 stycznia

Rozmarzony sąsiad spod okna spytał 
mnie, kiedy chodziłem po Tatrach. Odpo-
wiedziałem pytaniem na pytanie – po ilu? 
Nie zrozumiał. A ja kiedyś nawet po dzie-
sięciu „Tatrach” chodziłem i rozumiałem, 
chociaż ostatnio tylko rozumiałem, ale nie 
wszystko. No, ale kiedyś i czasy były in-
ne, i możliwości większe. 

1 lutego

Na świecie coraz większa panika, ale 
nasz minister od zdrowia uspokajają-
co stwierdził „Koronawirus prędzej czy 
później dotrze do Polski, ale jesteśmy na 
to przygotowani!”. Czyli zagrożenia nie 
ma. No, to może być prawda, bo i nawet 
ten wirus też ma małe szanse rozwinąć się 
i utrzymać w naszych warunkach. Tak czy 
owak nie mamy się czego bać, ani włos, 
ani korona nam z głowy nie spadną. 

3 lutego

W sądownictwie ogromna awantura, 
szarpanina, kłótnie, przepychanki i groź-
by, a ciągle nie wiadomo czy to jest spór 
kompetencyjny, czy raczej kompromita-
cyjny. Nie da się osądzić, kto może są-
dzić, kto już nie może, kto sądzi legalnie 
a kto wbrew, który sąd się liczy, a na któ-
ry liczyć nie warto, kogo od czego odsą-
dzić, a komu ile zasądzić itd. Pogubić się 
można. Ogólnie jest fatalnie i może tak 
się zdarzyć, że salomonowe wyjście z tej 
skomplikowanej sytuacji pokażą nam za-
chodni sojusznicy, a będzie to (bez uży-
wania języków obcych) pokazanie palcem 
(może nawet środkowym) bocznego wyj-
ścia z Unii Europejskiej. Nie przesądzam, 
ale tak sądzę. I nie tylko ja. 

Irosław	Szymański

więc profilaktycznie podniesione będą 
też ceny wszystkiego, co słodkie, uświa-
damiając w ten sposób narodowi przed 
czym odgórnie jego zdrowie będzie chro-
nione. Cukrzyków się pewnie wyróżni 
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awansując ich do wyższego sortu lojal-
nych obywateli. Reszcie raczej słodko 
nie będzie. Ale dalekowzroczność auto-
ra toastu – „GORZKA WÓDKA!!!” na-
leży podziwiać. 

24 stycznia

I mamy kolejną troskliwą decyzję wła-
dzy w walce z nałogami i uzależnieniami 
Polaków. Otóż drożeją papierosy i alko-
hol, co ma poprawić kondycję i podnieść 
poziom fizycznej wydolności społeczeń-
stwa. No, to wyniki i osiągnięcia na me-
tach na pewno będą jeszcze lepsze. 

27 stycznia

Różne rzeczy ostatnio podobno były 
podpisywane, ale europejskiego pakietu 
klimatycznego nie podpisaliśmy, bo po 
co! Tak jak o wszystko, tak i o swój klimat 
sami sobie zadbamy. Zresztą niepotrzeb-
ny nam jeszcze lepszy, gdy przez ostat-
nie cztery lata mamy znakomity i świe-
żego powietrza w zupełności wszyst-
kim wystarczy. Oczywiście o atmosferę, 

15 stycznia
Obserwując popisy rodzimych polity-

ków na arenie międzynarodowej, czło-
wiek ma odczucie że te przypadki po-
winny bezapelacyjnie podlegać konsul-
tacjom gastroenterologicznym, bo du-
plomację powinno się leczyć, a nie upra-
wiać, zwłaszcza kosztem naszego zdro-
wia i bezpieczeństwa. 

18 stycznia

Położyli nam na sali pacjenta po wy-
rostku, a właściwie po dwóch, bo obu 
spotkał późno wieczorem w bocznej uli-
cy. Szwów ma założonych tyle, że niejed-
ną normalną operację można by obgonić. 
A wszyscy uważają, że wyrostek to nie-
wielki problem dla nowoczesnej chirur-
gii. Niestety, narodowe czasy się zmienia-
ją i wyrostek wyrostkowi nierówny. 

21 stycznia

Okazuje się, że Polacy spożywają za 
dużo cukru, co jest bardzo niezdrowe, 
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Pożyczki

Lublin  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska  PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm  Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość  PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

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.	

Prawo na co dzień www.medicus.lublin.pl

Spierać się, czy może lepiej mediować?
Choć większość leka-

rzy stara się dochować 
w swojej pracy należytej 
staranności, nie zawsze 
sprostanie oczekiwaniom 
pacjentów (niekiedy zbyt 
wygórowanym) jest moż-
liwe. Z kolei stres, zmę-
czenie czy nadmierne ob-

łożenie pracą mogą być powodem zabu-
rzonej komunikacji i spięć pomiędzy le-
karzami a chorymi lub ich rodzinami. In-
ną jeszcze przyczyną bywa zwykła nie-
znajomość przepisów prawa – zredago-
wanych w sposób skomplikowany lub 
często zmieniających się.

O skargę pacjenta nietrudno

Jednym słowem, o skargę pacjenta 
nietrudno. Zwłaszcza że ten ostatni dys-
ponuje całym wachlarzem instytucji, do 
których może zgłosić swe roszczenia, po-
cząwszy od prokuratury, przez sądy cy-
wilne (roszczenia pieniężne), komisje 
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych 
(w szpitalach), Rzecznika Praw Pacjenta, 
czy w końcu izbowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

Na tym ostatnim postępowaniu war-
to się skupić, bowiem obok postępo-
wania karnego jest najbardziej zindy-
widualizowane (co znaczy, że dotyczy 
imiennie konkretnych lekarzy/denty-
stów), i z uwagi na katalog kar przewi-
dzianych w ustawie o izbach lekarskich, 
może silnie wpływać na sytuację zawo-
dową lekarzy.

Niekiedy już od początku lekarze zdają 
sobie sprawę z tego, że skarga może być 
zasadna, w innych przypadkach rozumie-
ją to dopiero, gdy otrzymają od rzeczni-
ka postanowienie o przedstawieniu zarzu-
tów, które poprzedza skierowanie sprawy 
z wnioskiem o ukaranie do sądu lekarskie-
go. Wtedy często zastanawiają się, jaką 
linię obrony przyjąć lub jak mogą popra-
wić swoją sytuację. A jednym ze sposo-
bów jest właśnie mediacja.

Jeśli natomiast popełnione przewinie-
nie zawodowe nosi niewielki ciężar ga-
tunkowy (tzw. wypadek mniejszej wagi) 
zawarta ugoda jest dodatkowym argu-
mentem przemawiającym za umorzeniem 
postępowania w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej (art. 82 ust. 2 usta-
wy o izbach lekarskich). Dla obwinione-
go lekarza jest to bardzo korzystne roz-
wiązanie, bo przede wszystkim nie ponosi 
kary, a ponadto nie jest obciążany wów-
czas kosztami postępowania.

Aleksandra	Otawska-Petkiewicz

24‑25 stycznia br. w Krakowie 
pod patronatem Naczelnej Izby Le-
karskiej i Naczelnej Rady Adwokac-
kiej odbyła się konferencja „Media-
cja w medycynie”. Przez dwa dni 
uczestniczący w niej prawnicy i le-
karze pracujący w samorządowym 
pionie odpowiedzialności zawodo-
wej rozmawiali o zaletach postępo-
wań mediacyjnych oraz możliwości 
szerszego ich zastosowania do roz-
strzygania sporów między lekarzami 
a pacjentami. Efektem tych dyskusji 
było przyjęcie przez Naczelną Radę 
Lekarską stanowiska sygnalizujące-
go konieczność zmian w przepisach 
ustawy o izbach lekarskich, które uła-
twiałyby wprowadzenie mediacji do 
izb lekarskich na szerszą skalę3. Cho-
dzi o możliwość skierowania stron do 
mediacji już na początkowym etapie 
sprawy, kiedy wpłynie skarga (obec-
nie jest to możliwe dopiero po przed-
stawieniu lekarzowi zarzutów) oraz 
o prawo do umorzenia postępowania 
z uwagi na zawartą ugodę już przez 
rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej (obecnie może zrobić to tyl-
ko sąd lekarski).

1 Zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy o izbach le-
karskich rada lekarska wybiera na okres jed-
nej kadencji godnego zaufania lekarza, któ-
ry pełni w izbie lekarskiej funkcję media-
tora. W Lubelskiej Izbie Lekarskiej kolej-
ną już kadencję funkcję tę pełni dr n. med. 
Marek Domański.

2 art. 53 § 2 i 3 Kodeksu karnego w zw. z art. 
112 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich.

3 Stanowisko nr 5/20/VIII Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w spra-
wie projektu ustawy o zmianie ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty oraz nie-
których innych ustaw.

Emocje źródłem konfliktów
Mediacja jest alternatywnym spo-

sobem rozstrzygania sporów z udzia-
łem neutralnej osoby trzeciej, która po-
maga stronom sporu wyjaśnić swoje ra-
cje, zmniejszyć bariery komunikacyjne 
oraz osiągnąć porozumienie (wypraco-
wać ugodę). Dużą zaletą tego postępo-
wania jest możliwość wyrażenia przez 
strony emocji, które często leżą u źró-
deł konfliktu. Specjaliści podkreślają, że 
mediacja stwarza przestrzeń do rozmo-
wy, której nie ma na sali sądowej. Istot-
ny jest w niej udział bezstronnego media-
tora, który nie narzuca gotowych rozwią-
zań1. Poza tym postępowanie jest w peł-
ni dobrowolne, co oznacza, że z media-
cji można wycofać się w dowolnym mo-
mencie bez podawania przyczyn decy-
zji oraz ponoszenia jej ujemnych konse-
kwencji. Niemniej istotną cechą jest po-
ufność całego postępowania – z założe-
nia żadne szczegóły rozmów mediacyj-
nych nie wychodzą na światło dzienne: 
przebiegu rozmów się nie utrwala ani nie 
spisuje się z nich protokołów, co sprzyja 
atmosferze zaufania.

Mediacja ułatwia

Mediacja ułatwia przeproszenie po-
krzywdzonego oraz wzajemne pojedna-
nie się stron. Dzięki temu pozwala „wyjść 
z twarzą” stronie, która zawiniła, a także 
wycisza negatywne emocje, co daje leka-
rzowi szansę na zachowanie dobrego imie-
nia – przeproszony, usatysfakcjonowany 
pacjent przestaje być zainteresowany na-
głaśnianiem sprawy.

O ile dojdzie do zawarcia ugody w po-
stępowaniu mediacyjnym, jej treść ma nie-
bagatelny wpływ na postępowanie przed 
sądem lekarskim i losy obwinionego leka-
rza. W szczególności istotny dla sądu jest 
fakt przeproszenia pokrzywdzonego oraz 
staranie o naprawienie szkody. Są to oko-
liczności łagodzące, jakie sąd bierze pod 
uwagę przy wymierzeniu kary2.



MEDICUS 3/2020 29

Wspomnienie

Emil Lipianin (1953‑2019)
Pożegnaliśmy wspaniałego lekarza, kolegę 

i współpracownika. Za wcześnie – nie tak mia-
ło być. Przecież mieliśmy się spotkać w cza-
sie świąt, sylwestra lub w Nowy Rok w szpita-
lu na dyżurze. Tak, jak to już było od kilku lat, 
od kiedy wróciłem do Biłgoraja i podjąłem pra-
cę w szpitalu.

Emil nigdy nie opuścił Biłgoraja, tutaj się uro-
dził, wychował, dorastał. Uczył się w szkole podstawowej, 
następnie w liceum. Wychowywał się w świecie, który już 
dzisiaj nie istnieje w takiej formie. Szczerość znaczyła szcze-
rość, podobnie jak przyjaźń. Autorytet zdobywało się ciężką 
uczciwą pracą i wytrwałością. Łąka była miejscem zabaw, 
spotkań, uciechy a nie niebezpiecznym rezerwuarem anty-
genów i robaków. Szpital był szpitalem a nie świadczenio-
dawcą. W nim pracowali ludzie, którzy byli niekwestiono-
wanymi autorytetami. Żyła pamięć twórcy szpitala Doktora 
Stanisława Pojaska. Zaciekawienie i szacunek budził space-
rujący z ogromnym psem wodołazem doktor Kowalski, pe-
diatra i wielu innych znanych i poważanych lekarzy.

Być może to sprawiło, że po ukończeniu w 1972 roku li-
ceum, Emil zdecydował się studiować medycynę. Ukoń-
czył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 
w 1978 roku i powrócił do Biłgoraja. Podjął tu pracę w szpi-
talu. Zdobył w 1983 roku tytuł specjalisty w dziedzinie pe-
diatrii. Tutaj założył rodzinę, zbudował swój dom, wycho-
wywał dzieci, doczekał się kochanej wnuczki i cały czas 
pracował.

Nigdy nie nastawiał się na robienie kariery, mimo to dwu-
krotnie pełnił funkcję ordynatora oddziału pediatrii, a do koń-
ca życia kierował oddziałem neonatologicznym. Skromny, 
cichy i małomówny zdobył to, co dla lekarza jest najcenniej-
sze! Zaufanie, szacunek i wdzięczność pacjentów i ich ro-
dziców. Ceniony i znany był nie tylko w Biłgoraju, leczy-
li u niego swoje dzieci ludzie z Zamościa, Szczebrzeszyna, 
Janowa, Leżajska. Ale było coś więcej, szanowali go jego 
współpracownicy. Lekarze, pielęgniarki i cały personel. Te-
raz odczuwamy jego brak! 

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świa-
domość niczym niedającej się zapełnić pustki”. To słowa 
ks. Józefa Stanisława Tischnera. I teraz to czujemy. Mimo 
że na opuszczone przez niego stanowisko zostanie ktoś za-
trudniony, to nie będzie to już Emil. Brakuje nam jego wie-
dzy, spokoju, dystansu. Jego niepowtarzalnego poczucia hu-
moru. Błyskotliwych, inteligentnych puent i ripost w rozmo-
wach. Był małomównym człowiekiem, ale to co mówił za-
wsze miało swoją wagę i znaczenie.

Odszedł od nas Lekarz; człowiek nietuzinkowy; który za-
pisał się i ma swoje miejsce w historii biłgorajskiego szpita-
la, którego będzie nam bardzo brakowało.

Tomasz	Kwiatkowski
dyrektor ARION Szpitale sp. z o.o. 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Zjazd 50‑lecia!
Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego AM 
w Lublinie (rocznik 1964‑1970) na zjazd z okazji 50‑lecia 
absolutorium, połączony z uroczystym wręczeniem 
złotych dyplomów. 
Wręczenie dyplomów odbędzie się w Lublinie w dniu 
6 czerwca 2020 roku o godz. 14.30 w Sali Collegium 
Novum Uniwersytetu Medycznego, Aleje Racławickie 1.
Wspólny	uroczysty	bankiet	w	dniu	6	czerwca	2020	r.	
o	godz.	19.00	w	hotelu	„Wieniawski”	w	Lublinie,	
ul.	Sądowa	6.	Koszt	zjazdu	(bez	noclegów)	wynosi	300	zł	
(osoby	towarzyszące	150	zł).	Dla	uczestników	zjazdu	
zarezerwowano miejsca noclegowe w hotelu „Wieniawski”, 
tel.	81	459	92	00,	kom.	515	595	507.	Rezerwacja	noclegów	
na hasło: „Zjazd Lekarzy” do dnia 5 maja 2020 r. 
Zgłoszenia na zjazd i wpłaty na podane poniżej konta 
i dane organizatorów do dnia 30 kwietnia 2020 r. Prosimy 
jednocześnie o podanie do tego terminu danych 
osobowych niezbędnych do zamieszczenia na złotych 
dyplomach.
Organizatorzy:
Liliana Szymańska‑Mazur,  
tel.:	605	589	587,	e‑mail:	lilianamazur@gmail.com,  
numer	konta:	66	1020	3176	0000	5102	0033	8376,
Irena Woźnica,  
tel.:	601	272	435,	e‑mail:	medycynaogolna@gmail.com,
Jolanta Żuber‑Wieczorkiewicz,  
tel.:	604	415	883,	e‑mail:	jwieczorkiewicz@gazeta.pl,  
numer	konta:	24	1240	2496	1111	0000	3761	2432.

Pielgrzymka do Izraela
Zapraszamy na samolotową  
pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Termin: 3‑10.11.2020 r.	Cena	1690	PLN	+	450	USD.
Współorganizator:	Biuro	Podróży	MATTEO	TRAVEL	z	Rzeszowa.
Szczegółowy program na stronie www.dsz.lublin.pl

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku 
bezpłatne szkolenia z EDM

W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy  
„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie 
i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi ter-
minami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymia-
ną Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.
W ramach projektu pracownicy podmiotów leczniczych – POZ-ów oraz 
szpitali – mogą wziąć udział w organizowanych na terenie całego kraju 
bezpłatnych szkoleniach.

Celem	 szkoleń	 jest	 ułatwienie	 pracownikom	 podmiotów	 
leczniczych, dostępu do aktualnej i merytorycznej wiedzy  
w zakresie funkcjonowania i obsługi e‑recepty, e‑skierowania, 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Interneto‑
wego Konta Pacjenta (IKP).
W ramach projektu zaplanowano:
•	 330	szkoleń	dla	pracowników	podmiotów	leczniczych	wykonujących	

podstawową	opiekę	zdrowotną;
•	 660	szkoleń	dla	pracowników	szpitali.
Wszystkie placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział 
w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym  
Funduszem Zdrowia.

W województwie lubelskim szkolenia dla pracowników POZ  
odbędą się wg następującego harmonogramu:

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

24 marca w Lublinie
24 marca w Białej Podlaskiej
25 marca w Puławach

25 marca w Lublinie
26 marca w Chełmie

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia: 
https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin
Więcej informacji: http://bit.ly/szkolenieEDM

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  
ze	Środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
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Praca

Lekarze
•	 Alergologa,	dermatologa	i	endokrynologa	za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel.	501	219	504.

•	 Przychodnia	w	Międzyrzecu	Podlaskim	zatrud-
ni	 lekarza	do	pracy	w	POZ	 (specjalistę	medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie	specjalizacji).	Korzystne	warunki	wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna	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 uzgod-
nienia.	Tel.	501	203	088,	lub	501	063	325.	

•	 NZOZ	w	Chodlu	zatrudni	lekarza	rodzinnego	lub	
pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie, do pra-
cy w POZ. Dogodne warunki pracy i płacy – do 
uzgodnienia.	Tel.	501	086	886.

•	 Zatrudnię	w	Szczebrzeszynie	lekarza	stomato-
loga	do	pracy	na	umowę	z	NFZ	i	prywatnie.	Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji	mieszkanie.	Tel.	608	556	950	po	20.

•	 NZOZ	Przychodnia	Lekarzy	Specjalistów	–	SP.	P.	
we Włodawie, zatrudni lekarza psychiatrę lub 
w	trakcie	specjalizacji,	w	ramach	umowy	z	NFZ.	
Tel.	729	941	974,	511	123	247.	

•	 Uniwersytecki	Szpital	Dziecięcy	w	Lublinie	po-
szukuje do pracy w Oddziale Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Dziecięcej lekarzy medycyny 
ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i in-
tensywnej terapii w pełnym wymiarze czasu pra-
cy	(w	tym	dyżury	medyczne)	w	ramach	umowy	
o	pracę	 lub	całodobowe	udzielanie	świadczeń	
zdrowotnych w ramach umowy o udzielenie za-
mówienia na świadczenia zdrowotne. Prosimy 
o przysyłanie CV na adres: Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gęba-
li	6,	20‑093	Lublin,	Sekcja	Kadr	–	pokój	2007	lub	
2008 lub kadry@dsk.lublin.pl	Tel.	81	718	51	09.

•	 Uniwersytecki	Szpital	Dziecięcy	w	Lublinie	po-
szukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym lekarza ze specjalizacją w dziedzi-
nie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szko-
lenie specjalizacyjne co najmniej po drugim ro-
ku odbywania specjalizacji w dziedzinie pedia-
trii	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy	(w	tym	dy-
żury	medyczne)	lub	w	godzinach	dyżurowych,	
tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 ra-
no dnia następnego oraz w soboty, niedziele 
i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 
8.00 dnia następnego. Prosimy o przysyłanie 
CV pod adresem: Uniwersytecki Szpital Dzie-
cięcy,	ul.	prof.	Antoniego	Gębali	6,	20‑093	Lu-
blin, Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008, lub 
kadry@dsk.lublin.pl	Tel.	81	718	51	09.

•	 SP	ZOZ	w	Zakładzie	Karnym	we	Włodawie,	woj.	
lubelskie, zatrudni lekarza POZ, chirurga, der-
matologa w ramach umowy o pracę lub umo-
wy	cywilnoprawne.	Tel.	82	572	68	15.	Kontakt:	
zk_wlodawa@sw.gov.pl

•	 Dyrekcja	Powiatowego	Szpitala	Specjalistycz-
nego w Stalowej Woli, zatrudni lekarzy do pracy 
etatowej oraz do pełnienia dyżurów w Oddzia-
le Położniczo-Ginekologicznym kontakt: Tomasz 
Adamczyk	(tel.	15/843	33	28)	lub	z‑ca	dyrekto-
ra	ds.	 lecznictwa	–Andrzej	Komsa	 (tel.	15/843	
32	05).	Adres:	Powiatowy	Szpital	Specjalistycz-
ny	w	Stalowej	Woli,	ul.	Staszica	4,	37‑450	Stalo-
wa Wola.

•	 SP	ZOZ	w	Hrubieszowie	przyjmie	do	pracy	inter-
nistę, pulmonologa, lekarza POZ, chirurga, ane-
stezjologa, radiologa i kardiologa. Dobre warun-
ki	zatrudnienia.	Tel.	84	696	32	96.

•	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	Wojewódzki	
im.	Jana	Bożego	w	Lublinie	zatrudni	specjalistów	
radiologii i anestezjologii oraz lekarzy w trakcie 
specjalizacji. Kontakt: katarzyna.bill@janbozy.pl, 
telefon:	81	740	89	87.

•	 Prywatne	Centrum	Medyczne	Strażacka	w	Opo-
lu Lubelskim serdecznie zaprasza do współpracy 
lekarza gastroenterologa, także w trakcie spe-
cjalizacji.	Tel.	693	725	253.

•	 SP	ZOZ	nr	1	w	Bełżycach	poszukuje:	 lekarza	
specjalisty	w/z	chirurgii	ogólnej	 (posiadające-
go kwalifikacje i umiejętności wykonywania 
badań	USG),	w/z	ginekologii	i	położnictwa,	w/
z pediatrii do pracy w oddziale i lekarza poz do 
pracy w ośrodkach zdrowia w Niedrzwicy Du-
żej,	Wojciechowie,	Kłodnicy	 (praca	w	pełnym	
wymiarze	czasu	pracy;	zbieranie	pozywanej	li-
sty	pacjentów)	i	lekarza	specjalistę	w/z	otolaryn-
gologii,	do	pracy	w	poradni.	Forma	współpracy,	
warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. 
Tel.	(81)	516	29	24.

•	 Dyrekcja	Powiatowego	Szpitala	Specjalistycz-
nego w Stalowej Woli, zatrudni lekarzy do pracy 
etatowej oraz do pełnienia dyżurów w Oddzia-
le	Położniczo‑Ginekologicznym.	Tel.	15	843	33	
28	lub	15	843	32	05).	Powiatowy	Szpital	Specja-
listyczny	w	Stalowej	Woli,	ul.	Staszica	4,	37‑450	
Stalowa Wola.

•	 Samodzielny	Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowot-
nej w Łukowie poszukuje do współpracy leka-
rzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z za-
kresu: – neurologii, ginekologii, neonatologii, 
chirurgii, chorób wewnętrznych, lekarzy sys-
temu w ramach dyżurów w sor, podstawowej 
opieki zdrowotnej. Wynagrodzenie: konkuren-
cyjne, omawiane indywidualnie. Termin rozpo-
częcia pracy: chętnie od zaraz. Kontakt: dyrek-
tor	–	tel.	(25)	798	29	80,	kadry	–	(25)	798	20	01	
wew. 283, e.mail: spzoz@spzoz.lukow.pl

•	 Zakład	Opieki	Medycznej	–	Przychodnia	Rodzin-
na w Lubartowie, ul. Łąkowa 20, zatrudni leka-
rzy w POZ. Mile widziani specjaliści medycyny 
rodzinnej, chorób wewnętrznych. Zapewniamy 
komfort pracy w nowoczesnej placówce i przy-
jaznej atmosferze. Oferujemy atrakcyjne wyna-
grodzenie	i	dogodne	godziny	pracy.	Tel.	(81)	854	
62	36.

•	 Centrum	Medyczne	 Idealmed	mieszczące	 się	
przy ul Chodźki 13 w Lublinie nawiąże współ-
pracę	z	lekarzami	różnych	specjalności.	Tel.	604	
485	601	www.idealmed.com.pl

•	 ZOZ	„Medical”	Sp.	z	o.o.	w	Puławach	zatrudni	le-
karza okulistę. Oferujemy: atrakcyjne warunki 
wynagrodzenia, dowolną formę zatrudnienia, 
opiekę medyczną, przyjazną atmosferę pracy 
oraz wsparcie doświadczonego zespołu lekar-
skiego	i	pielęgniarskiego.	Tel.	81	473	13	42	lub	
email: biuro@zozmedical.com.pl

•	 Przychodnia	Specjalistyczna	„Hipoteczna	4”	Sp.	
z o. o. w Lublinie poszukuje pilnie do pracy le-
karzy: pulmonologa dziecięcego, dermatologa, 
reumatologa, psychiatry, ortopedy dziecięcego. 
Tel.	81	532	61	80	e‑mail	hipoteczna	_4@wp.pl.

•	 SP	ZOZ	MSWiA	w	Lublinie	zatrudni	lekarzy	spe-
cjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i 
w dziedzinie chirurgii ogólnej. Warunki zatrud-
nienia	do	uzgodnienia.	Tel.	81	728	42	62.

•	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	Wojewódzki	
im.	Papieża	Jana	Pawła	 II	w	Zamościu	zatrud-
ni lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
ratunkowej lub lekarza w trakcie specjalizacji 
z zakresu medycyny ratunkowej lub chcącego 
się specjalizować w dziedzinie medycyny ratun-
kowej do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tele-
foniczny:	sekretariat	szpitala:	(84)	677	33	00.

Dentyści
•	 Prywatny	gabinet	 stomatologiczny	Awo‑dent	
w	Puławach	 (30	min.	drogi	 z	 Lublina)	nawią-
że współpracę z młodym, ambitnym lekarzem 
dentystą. Zapewniam nowoczesny sprzęt, pe-
łen grafik pacjentów prywatnych, korzystne 
warunki	współpracy.	Tel.	606	26	84	29,	e‑mail:	 
awo.dent.pulawy@gmail.com 

•	 Zatrudnię	w	Chełmie	 lekarza	stomatologa	do	
pracy	na	umowę	z	NFZ	i	prywatnie.	Do	dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo.	Tel.	604	275	282.

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 leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30‑dniowym 
o zmianach dotyczących:

•	 imienia i nazwiska
•	 obywatelstwa
•	 posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
•	 rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

•	 rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

•	 rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

•	 nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

•	 informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

•	 informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

•	 informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

•	 informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

•	 informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

•	 informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

•	 informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

•	 adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

•	 adresu do korespondencji
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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.

•	 Lekarz	dentysta	 (mężczyzna)	 z	30‑letnim	do-
świadczeniem zawodowym podejmie pracę 
we	wtorki	i	czwartki,	w	przychodni	(ew.	w	szkol-
nym	gabinecie)	w	ramach	NFZ	i/lub	na	komer-
cyjne	udzielanie	świadczeń	w	Świdniku,	Lubli-
nie i w okolicach, w zakresie leczenia protetycz-
nego i zachowawczego. Proszę informacje kie-
rować na e-maila werbkk@poczta.onet.pl bądź 
telefonicznie	507	544	813	(po	godz.	20:00).

•	 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	Podla-
skim zatrudni lekarza stomatologa. Nowocze-
sna przychodnia, elastyczne godziny pracy - pa-
cjenci	prywatni.	Forma	współpracy	do	uzgod-
nienia.	Tel.	501	063	325.

•	 Zatrudnię	dentystę	na	umowę	z	NFZ	i	komercyj-
nie.	Atrakcyjne	warunki	do	uzgodnienia.	Tel.	509	
613	319.	

•	 Zatrudnię	lekarza	stomatologa	w	szkolnym	ga-
binecie stomatologicznym w Lublinie, w ra-
mach	kontraktu	z	NFZ.	Możliwość	przyjmowa-
nia pacjentów prywatnych w gabinecie stoma-
tologicznym dla dorosłych w Lublinie. Tel. 512 
234	727.

•	 Prężnie	działający	NZOZ	w	Lublinie	 zatrudni	
stomatologów specjalistów w zakresie protety-
ki stomatologicznej i endodoncji lub stomato-
logów chcących się specjalizować. Tel. 691	711	
242, 81	741	46	17.

•	 Wielostanowiskowa	Poradnia	Stomatologicz-
na Artident w Zamościu zatrudni lekarzy sto-
matologów	do	pracy	w	ramach	NFZ	i	prywat-
nie. Duża baza pacjentów. Istnieje możliwość 
odbycia stażu podyplomowego i otwarcia spe-
cjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endo-
doncją, również w ramach rezydentury. Nawią-
żemy współpracę z ortodontą i chirurgiem. Tel. 
601	401	228;	691	984	613;	601	715	115;	e‑mail:	
andrzejjanda77@gmail.com artident@onet.pl.

•	 Renomowany	gabinet	stomatologiczny	w	Lubli-
nie	(Węglin)	poszukuje	lekarzy	stomatologów.	
Tel.	511	511	900.

•	 Zatrudnię	w	Szczebrzeszynie	lekarza	stomato-
loga	do	pracy	na	umowę	z	NFZ	i	prywatnie.	Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji	mieszkanie.	Tel	608	556	950.

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem	
w	Lublinie,	pacjenci	komercyjni	i	w	ramach	NFZ.	
Tel.	601	304	314.	

•	 NZOZ	–	Centrum	Stomatologii	Estetycznej	OR-
TO-PLUS w Puławach, nawiąże współpracę z le-
karzem stomatologiem – pacjenci komercyjni. 
Oferujemy pracę w nowoczesnej przychodni 
(mikroskop,	CBCT,	RVG,	 laser	mikrochirurgicz-
ny	 i	biostymulacyjny).	Możliwość	kształcenia	
w dziedzinie protetyki i ortodoncji w szerokim 
zakresie. Tel. 81 888 17 18. 

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	z	min.	3‑letnim	sta-
żem pracy w przychodni w Lublinie. Praca na 
NFZ	i	prywatnie.	W	ofercie	mieszkanie.	Tel.	667	
777	633.	

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specjaliza-
cji ze stomatologii zachowawczej w przychod-
ni	w	Lublinie.	Praca	na	NFZ	i	prywatnie,	w	ofer-
cie	mieszkanie.	Tel.	667	777	633.

•	 Zatrudnię	lek.	stomatologa	w	trakcie	specjaliza-
cji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przychodni 
w	Lublinie.	Pacjenci	prywatni.	Tel.	667	777	633.	

•	 Zatrudnię	lek.	dentystę	na	1/2	etatu	w	Zamo-
ściu.	Tel.	697	139	589.

•	 Zatrudnię	lekarza	dentystę	do	pracy	w	gabine-
cie	35	km	od	Lublina.	Tel.	727	598	995.

•	 Nawiążę	współpracę	z	lekarzem	stomatologiem	
w zakresie leczenia endodotycznego, prac pod 
mikroskopem.	Tel.	727	598	995.

•	 Nowoczesna	 placówka	medyczna	w	 Biłgo-
raju zatrudni lekarza ortodontę. Zapewnia-
my komfortowe warunki pracy, rodzinną at-
mosferę,	wysokie	wynagrodzenie.	Tel.	606	634	
394	po	godz.	17;	www.genesismed.pl;	e‑mail: 
rejestracja@genesismed.pl

•	 Centrum	Stomatologii	nawiąże	współpracę	z	le-
karzem dentystą z min. rocznym doświadcze-
niem. Oferujemy prace na nowym sprzęcie: ska-
ner cyfrowy CAD/CAM, nowe fotele, mikroskop 
itp.	Pacjenci	prywatni	i	na	kontrakt	NFZ.	Miejsce	
pracy	Puławy	(30	min	samochodem	od	Lublina).	
Wymagania: chęci dalszego rozwoju, zaangażo-
wanie	i	precyzja.	Tel.	698	608	724.

•	 Centrum	Stomatologii	nawiąże	współpracę	z	le-
karzem	dentystą	ze	specjalizacją	z	PROTETYKI.	
Posiadamy	cały	etat	PROTETYCZNY	NFZ.	Oferu-
jemy pracę na nowym sprzęcie: skaner cyfrowy 
CAD/CAM, nowe fotele, mikroskop itp. Pacjenci 
prywatni.	Miejsce	pracy	Puławy	(30	min	samo-
chodem	od	Lublina).	Wymagania:	chęci	dalsze-
go	rozwoju	i	zaangażowanie.	Tel.	698	608	724.	

•	 Centrum	Stomatologii	„Zdrowe	Zęby”	z	siedzi-
bą w Lublinie nawiąże pilnie współpracę z le-
karzem dentystą. Oferujemy pracę dla jednego 
lub dwóch lekarzy w szkolnym gabinecie w Lu-
blinie. Świadczenia udzielane są w ramach umo-
wy	z	NFZ,	Programu	Profilaktyki	Próchnicy	dla	
Uczniów Lubelskich Szkół oraz porozumienia ze 
szkołami o objęciu uczniów opieką stomatolo-
giczną. Praca w ciągu czterech dni w tygodniu 
w wymiarze ok. 22 godzin. Pozostałe warunki 
pracy do ustalenia. Zapraszamy szczególnie le-
karzy mających doświadczenie w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. CV należy przesłać na adres  
zdrowezeby@upcpoczta.pl	Tel.	508	421	803.

•	 Prywatny	gabinet	stomatologiczny	w	Białej	Pod-
laskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Oferuje-
my	atrakcyjne	warunki	pracy.	Tel.	504	858	533.	

Drobne

•	 Kupię	działający	NZOZ	w	zakresie	medycyny	ro-
dzinnej	oraz	specjalistyki.	Tel.	609	522	306.

•	 Wynajmę	pomieszczenie	w	działającym	NZO-
Zie pod gabinet okulistyczny na terenie całego 
województwa. Możliwe różne formy współpra-
cy.	Tel.	533	778	897.

•	 Sprzedam	aparat	USG	Sonix	O	P	trzy	głowice	(li-
niowa,	convex,	endovaginalna),	producent	Ka-
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema-
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce-
na	do	uzgodnienia.	Tel.	+48	603	172	421.	

•	 Sprzedam	tanio	unit	 stomatologiczny	Denta-
na	2000	oraz	 fotel	Beskid	 (ciemnoniebieski).	
Tel.	601	276	063.	

•	 Sprzedam	Praktykę	Stomatologiczną	w	Lublinie	
wraz	z	mieszkaniem.	Kontrakt	z	NFZ	na	2,5	eta-
tu.	Tel.	667	777	633.	

•	 Wynajmę	umeblowaną	 i	wyposażoną	w	AGD	
32-metrową kawalerkę przy ulicy Paganiniego 
w	Lublinie.	Tel.	608	432	298.	

•	 Sprzedam	tanio	pantomograf	z	przystawką	ce-
falometryczną	Orthoralix	9200.	W	cenie	zawar-
te są koszty transportu, montażu, testów specja-
listycznych i akceptacyjnych. Tel. 503 118 311. 

•	 Wynajmę	 gabinet	 lekarski,	 znajdujący	 się	
w NZOZ wyposażonym w 12-osobową komo-
rę hiperbaryczną. Do dyspozycji recepcja, opro-
gramowanie przychodni, sala prelekcyjna, ga-
binet zabiegowy, pokój socjalny etc. Al. Piłsud-
skiego	11,	tel.	795	540	009.

•	 Sprzedam	dwa	unity	 stomatologiczne	powy-
stawowe z transportem, montażem i gwaran-
cją	producenta.	Tel.	504	081	928.

•	 Sprzedam	PILNIE	 (z	powodu	wyjazdu)	prak-
tykę stomatologiczną. Lokal wynajmowany, 
62	m.	Dobre	i	bezpieczne	warunki	najmu.	Do-
brej	 jakości	 sprzęt/unit	Stern	Weber,	końców-
ki	W&H	ze	światłem,	piaskarka	EMS,laser	bio-
stymulacyjny Doris z CTL, narzędzia zacho-
wawcze, chirurgiczne, protetyczne itp., au-
toklaw	Lisa	firmy	W&H,	 rtg	Sirona	punktowy	
z automatyczną wywoływarką i z możliwością 
podłączenia	 audiowizjografi	 	 +	meble	gabi-
netowe,	4	fotele,	1	kanapa,	lodówka	na	odpa-
dy,	meble	w	rejestracji	+	wszystkie	niezbędne	
zgody wszystkich urzędów, w tym sanepidu. 
Cena	46	tys.	do	negocjacji.	Tel.	507	085	914	(po	
20.00)	lub	proszę	się	nagrać	–	oddzwonię.

•	 Sprzedam	 lub	wynajmę	przychodnię	 stoma-
tologiczną z mieszkaniem w Lublinie. Kontrakt 
z	NFZ.	Tel.	667	777	633.	

•	 Sprzedam	tanio	pantomograf	z	przystawką	ce-
falometryczną	Orthoralix	9200.	W	cenie	zawar-
te są koszty transportu, montażu, testów specja-
listycznych i akceptacyjnych. Tel. 503 118 311.

•	 Do	wynajęcia	lokal	usługowy	pod	gabinet	lekar-
ski. Powierzchnia 57 mkw.: poczekalnia, dwa po-
mieszczenia 25 mkw., 12 mkw., dwie toalety. Lu-
blin,	ul.	Głęboka	10.	Tel.	602	755	099.

•	 Do	wynajęcia	 gabinety	 na	 usługi	medycz-
ne – o zróżnicowanej powierzchni e-mail:  
biuro@top-med.com.pl.	Tel.	501	475	064.

•	 Wynajmę	gabinet	 zabiegowy	 lub	 cały	 lokal	
przystosowany pod placówkę medyczną w Lu-
blinie.	Poradnia	Flebologiczna	Michał	Sobczak,	
tel.	501‑253‑064,	e‑mail	
ms.poradnia@gmail.com

•	 Wynajmę	mieszkanie	dwupokojowe	dla	 rezy-
dentów, studentek Uniwersytetu Medycznego, 
pracowników służby zdrowia w pobliżu PSK4.	
Mieszkanie umeblowane, sprzęt AGD do uzgod-
nienia. Tel. 518	720	606.
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20-079 Lublin, ul. Chmielna 4  
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl  
www.medicus.lublin.plmiesięcznik	Lubelskiej	Izby	Lekarskiej	

• 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

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:  

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, lok.046 
21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-16.00, 
wtorek–środa: 7.30-12.30,  
czwartek: 7.30-16.00,  
piątek: 7.30-10.30

• delegatura Chełm:  
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1,  
22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek 8-12,  
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

• 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

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:  
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 79  
kasa czynna w godzinach  
pracy LIL

• zwrot składek OC:  
81 536-04-71 (Lublin),  
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień: 
81 536-04-79 (Lublin),  
szczepienia@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)

Uwaga! Zmiana 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le-
karskiej	 nr	 27/14/VII	 z	 5	września	 2014	 r.	
z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wy-
sokość składki członkowskiej na rzecz izby 
lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowią-
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon-
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie‑
sięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający pra‑
wo wykonywania zawodu wydane w ce‑
lu odbycia stażu podyplomowego opła-
ca 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 skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wnio-
sek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga 
przychodów z tytułu wykonywania zawo-
du oraz ze źródeł przychodów wymienio-
nych w przepisach o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, z wyłączeniem ren-
ty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubez-
pieczeń	Społecznych	 lub	ustaw	 regulują-
cych zaopatrzenie emerytalne służb mun-
durowych. Czasowe zwolnienie przysługu-
je tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w ży-
cie uchwały, miał ustaloną miesięczną  
wysokość składki na kwotę 10 złotych, opła-
ca składkę w tej kwocie do czasu nabycia 
prawa do zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obo-
wiązku opłacania składki zachowuje prawo 
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarze-
nia skutkującego powstaniem obowiązku 
opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy-
sokość składki członkowskiej należy zgła-
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. 
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
ORL podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca	 tego	miesiąca	 lub	z	dowolnym	wy-
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie 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 korzy‑
stanie z wszelkich form działalności Izby, 
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu 
do opieki prawnej LEX SECURE, jest moż‑
liwe wyłącznie dla osób systematycznie 
opłacających składkę członkowską.

Składki członkowskie 
w 2020 r.



Poznaj Subaru z bezpiecznej strony: bezpieczne.subaru.pl
Pełna lista autoryzowanych salonów sprzedaży znajduje się na stronie: subaru.pl

FORESTER.SUBARU.PL

STAŁY NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ SYMMETRICAL AWD
SILNIK SUBARU BOXER
SYSTEM WSPOMAGANIA KIEROWCY EYESIGHT™
SUBARU GLOBAL PLATFORM

NOWY FORESTER
ESENCJA BEZPIECZEŃSTWA
NAJLEPSZY W KLASIE 2019 (SMALL OFF-ROAD/MPV)
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HYBRYDA NAPĘDZANA ZACHWYTEM
SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJALNEJ DLA LEKARZY

AUTO PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Kalinówka 18, 21-040 Kalinówka k. Lublina

Tel.: +48 81 534 14 00
E-mail: fleet@toyota-lublin.pl

www.toyota-lublin.pl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


	Sprawozdanie – skrócone – z rocznej działalności komisji problemowych ORL za 2019 r.
	Z obrad ORL – luty 2020
	Dzieciaku, narysuj chirurga
	Jubileusz lekarzy katolickich
	O hospicjach i leczeniu paliatywnym
	Mammografia wzorowa
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wysz
	Przepis na ratowanie jest
	Szpital to nie tylko ekonomia
	Dyrektor ma głos

	Pytania o etykę
	E-recepta – dochodowy towar?
	Laparoskop w walce z otyłością
	Bada oko w okamgnieniu
	Niedożywienie jest chorobą
	„Złoty OTIS” 2020 dla prof. Teresy Bachanek
	Lekarski kalejdoskop
	Dzień z pracy lekarza POZ
	Lekarz pasją
	Lekarzu, co Ty na to
	Kultura w LIL
	Pigułka kulturalna
	Komisja Rekreacji i Sportu
	Sałatka po lekarsku
	Nasz szoł powszedni
	Prawo na co dzień
	Wspomnienie
	Biuro LIL
	Biura w delegaturach



