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W PONIEDZIAŁEK Z KURIEREM TRZECI, OSTATNI Z NASZEJ KOLEKCJI, PORTRET JANA PAWŁA II

Region

Nie będzie spornej
inwestycji
LUBLIN. Mieszkańcy ulic Grygowej
i Rataja mogą odetchnąć z ulgą. Firma
Setar rezygnuje z budowy zakładu
utylizacji opon.a STR. 4

Czy warto płacić jakieś
1500 zł miesięcznie,
by w komfortowych
warunkach oglądać
podrzędny spektakl?
Opinie
Wojciech Andrusiewicz aSTR. 11

LUBLIN. Samolotem do Rzymu prosto
na kanonizację. Linia Carpatair zaina-
ugurowała wczoraj loty z lubelskiego
lotniska do Włoch. Większość pasa-
żerów to pielgrzymi.a STR. 4

LUBLIN. Do Trybunału po związek. Mu-
zycy walczą o swój związek zawodo-
wy. Wczoraj Sąd Okręgowy zdecydo-
wał, że w tej sprawie zapyta o opinię
Trybunał Konstytucyjny.a STR. 7

PIENIĄDZE. Budowy ruszyły, ale kredy-
ty drożeją. Rośnie liczba rozpoczyna-
nych budów, a urzędy wydają więcej
pozwoleń. Sprzedaż mieszkań rośnie
rekordowo.a STR. 8
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PRL na zdjęciach
Dziś rusza głoso-
wanie w naszym
plebiscycie.
STR. 6

Sport
Azoty Puławy
grają o finał
Challenge Cup.
STR. 15
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W poniedziałek ruszą prace przy po-
prawie nasypu, po którym przebiega
droga ekspresowa S17 w dolinie Cie-
mięgi. W październiku ub. roku oka-
zało się, że przebiegająca po nim jezd-
nia nowo wybudowanej arterii osiada
bardziej niż zakładano.

– Prace będą obejmowały rozbiórkę
części nasypu i odtworzenie jego kon-
strukcji,zwykorzystaniemlekkichma-
teriałów, nadtrzema przepustami oraz

wykonanie płyty odciążającej nad
czwartym z przepustów – poinformo-
wałZbigniewSzepietowski,p.o.dyrek-
tor lubelskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Łącznie do rozbiórki jest ok. 240
metrów nowo wybudowanej drogi.

– Inwestycja ma być ukończona
przed końcem sierpnia i wówczas bę-
dziemy mogli pojechać tym odcin-
kiem – dodał Szepietowski.

GDDKiA nie chce ujawnić, ile będą
kosztować prace.

–Szacunkibędziemyznalipodoko-
naniu pierwszych odkrywek. Koszt ro-
bót powinniśmy mieć w pierwszej de-
kadzie maja – stwierdził Szepietowski.

W newralgicznych miejscach jezd-
nia osiadła nawet do 30 cm. Normy
przewidywały 14 cm. – Powołany
przez nas ekspert wskazał jako głów-
ną przyczynę niedostateczne przeana-
lizowanie przez projektanta warun-
ków osiadania tzw. warstwy transmi-
syjnej, czyli podstawy nasypu wyko-
nanej ze zbrojonego gruntu w miej-
scach, gdzie znajdują się cztery prze-
pusty służące jako przejścia dla zwie-
rząt – wskazywał Szepietowski.

GDDKiA nie przesądza jednak o wi-
nie projektanta. – Nie możemy wyklu-
czyć innych przyczyn. Ten, kto popeł-
nił błąd, będzie musiał za niego zapła-
cić. Na razie koszty prac zostaną sfi-

nansowane z polisy ubezpieczeniowej
– dodał Szepietowski.

Projekt wykonała warszawska fir-
ma DHV Polska w konsorcjum z
Drogprojektem Lublin.

– Wszystkie analizy i prace zostały
wykonane zgodnie ze sztuką. Nie
wiem dlaczego jezdnia osiada. Zapew-
ne nie ma jednej przyczyny. My nie
mamy sobie nic do zarzucenia –
stwierdził Tomasz Gąsecki, prezes
Drogprojekt Lublin.

Budowa S17 między węzłami
Jastków i Lublin Sławinek (7,7 km)
kosztuje 415 mln zł.

S 17: Rozbiorą część nowej
drogi i zbudują od podstaw
A Chodzi o około 240 metrów ekspresówki, która osiada w dolinie Ciemięgi

Artur Jurkowski
a.jurkowski@kurierlubelski.pl

Lublin

Więcej o pracach przy S17 i obwodnicy
Lublina aSTR. 3
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Najlepszy lekarz i placówka medyczna 2013 roku. Finał plebiscytu

b Na zdjęciu zwycięzcy (od lewej): Marta Kusa-Podkańska, stomatolog,
kierownik przychodni Żagiel Med przy ul. Zana - najlepszy specjalista, Dorota
Karczewska, prezes Żagiel Med - pierwsze miejsce wśród prywatnych placówek
medycznych, Krzysztof Skubis, z-ca dyr. PSK 4 - najlepsza publiczna placówka

medyczna oraz Urszula Jaworska, lekarz rodzinny z Żagiel Med. Gala plebiscytu
Kuriera odbyła się w piątek w hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich.
Obszerna relacja z tego wydarzenia w poniedziałkowym wydaniu Kuriera
Lubelskiego. DKZ
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Zakończyliśmy drugą edycję
Plebiscytu Kuriera Lubelskie-
go Najlepszy Lekarz Roku
2013 i Najlepsza Placówka Me-
dyczna. Nasi Czytelnicy wy-
bierali najlepszych lekarzy
specjalistów, lekarzy medycy-
ny rodzinnej, prywatne i pub-
liczne placówki medyczne. Na
swoich kandydatów oddali
ponad 33 tysiące głosów.
W konkursie udział brało 39
lekarzy i 22 placówki medycz-
ne.

Od pierwszego dnia głoso-
wania, 1 kwietnia, Czytelnicy
przynosili kupony i słali SMS-
y na swoich faworytów.

Pierwsze miejsce w katego-
rii lekarz rodzinny zdobyła Ur-
szula Jaworska, pediatra i le-
karz medycyny ogólnej z Żagiel
Med. Zdobyła 3900 głosów.
Najlepszym specjalistą 2013 ro-
ku została Marta Kusa-
Podkańska, stomatolog, kie-
rowniczka przychodni Żagiel
Med przy ulicy Zana w Lubli-
nie. Zdobyła 3900 głosów. – To
wyjątkowe wyróżnienie, nie-
wątpliwie sprawia mi ogrom-

ną radość, że doceniono sto-
matologa, który zwykle koja-
rząc się z zadawaniem bólu nie
należy do grona ulubionych le-
karzy – powiedziała na gali.
Wśród niepublicznych placó-
wek medycznych zwyciężył
Żagiel Med. Nagrodę i słowa
uznania odebrała prezes Doro-
ta Karczewska. W kategorii
publiczna placówka medyczna

wygrał szpital kliniczny przy
Jaczewskiego. Gratulacje i na-
grodę przyjął Krzysztof Skubis,
zastępca dyrektora SPSK 4.

Laureaci, l ekarze którzy
brali udział w plebiscycie oraz
przedstawiciele władz Lublina
i świata medycznego bawili się
w piątkowy wieczór w hotelu
Korona Spa&Wellnes na uro-
czystej gali.

Gratulacje laureatom i wszy-
stkim uczestnikom plebiscytu
złożyli Aureliusz Mikos, prezes
Kuriera Lubelskiego i Dariusz
Kotlarz, redaktor naczelny.

Zdobywcy pierwszego miej-
sca w czterech kategoriach

otrzymali dyplomy i statuetki.
Pozostali dyplomy. Najlepsi le-
karze otrzymali dodatkowo
karnety do spa, ufundowane
przez Hotel Korona
Spa&Wellnes.

Ideę plebiscytu docenił Ja-
nusz Spustek, prezes Lubel-
skiej Izby Lekarskiej, który ba-
wił się na piątkowej gali Kurie-
ra Lubelskiego. Pogratulował
Kurierowi pomysłu i tego, że
plebiscyt się rozwija. W tego-
rocznej edycji doszły dwie ka-
tegorie, placówka publiczna
i niepubliczna. Podobnego zda-
nia była Barbara Jodłowska-
Jędrych, prorektor Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie. –
Plebiscyt to ważna rzecz dla lu-
belskiego świata lekarskiego.
Pacjent to surowy cenzor, naj-
lepszy recenzent pracy lekarza.
I to pacjenci właśnie nagrodzi-
li kunszt sztuki lekarskiej i em-
patię lekarzy – zaznaczyła.
Krzysztof Grabczuk, wicemar-
szałek województwa lubelskie-
go podkreślił, że lekarz to pięk-
ny zawód i szlachetny, bo nie-
sie pomoc chorym. Goście ba-
wili się m.in przymuzyce laure-
atów IV edycji Diamentów Lub-
lina 2013.a

PLEBISCYT KURIERA LUBELSKIEGO NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZĄ PLACÓWKĘ MEDYCZNĄ ROZSTRZYGNIĘTY. TO DRUGA EDYCJA NAS

Najlepsi lekarze i pl
Dorota Krupińska
d. krupinska@kurierlubelski.p

Lekarz Roku 2013

b Laureaci na gali plebiscytu Najlepszy Lekarz Roku 2013 i najlepsza placówka medyczna wybrani w głosowani

Pacjent jest
surowym cenzorem

i najlepszym
recenzentem pracy

lekarza

Co jest najtrudniejsze w tym za-
wodzie?
W tym zawodzie wiele rzeczy
jest trudnych, ale i wiele łat-
wych. Trzeba się dużo uczyć,
stale dokształcać. Wiedza me-
dyczna 30 lat temu była inna.
Myślę, że najtrudniejsze to
kontakt z pacjentem. Trzeba
stworzyć ciepłą relację, wtedy
jest inna rozmowa z pacjen-
tem.
Musimy chorym we właściwy
sposób wytłumaczyć sens le-
czenia. W innym razie, pa-
cjent może nie stosować się

do zaleceń i efekt leczenia bę-
dzie mierny.
Zawsze Pani marzyła, by zostać
lekarzem?
Tak. To był mój wymarzony
zawód już od szkoły. Jestem
szczęśliwa, że go wykonuję.
Wydawał mi się to zawód
z dużym prestiżem. Lekarz
cieszył się0 dużym szacun-
kiem w społeczeństwie. Był
bardzo poważany.
Teraz jest inny wizerunek le-
karza, bardziej komercyjny.
Choć nie można generalizo-
wać.
Jakie są cechy najlepszego leka-
rza?
Trzeba umieć nawiązać kon-
takt z pacjentem. To jest bar-
dzo ważne w leczeniu. Ważna
jest też empatia, fachowość
i wiedza na wysokim pozio-
mie.
ROZMAWIAŁA
DOROTA KRUPIŃSKA

Już od szkoły marzyłam, by zostać
lekarzem. Jestem z tego dumna
Lekarz rodzinny

Urszula Jaworska z Żagiel Med
– Najlepszy Lekarz Rodzinny
2013 r. Otrzymała 3900 gło-
sów. Pani doktor w zawodzie
pracuje ponad 36 lat.

b Czytelnicy wybrali Urszulę
Jaworską na Najlepszego
Lekarza Rodzinnego 2013 r.
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Zobacz też
Więcej zdjęć i film z gali na naszej
stronie internetowej
www.kurierlubelski.pl

Czym jest ten tytuł dla Pani?
Wysoko sobie cenię tę nagro-
dę, ponieważ będzie to trwałe
przypomnienie dawki zaufa-
nia, jaką darzą mnie lubelscy
pacjenci. To wyjątkowe wy-
różnienie niewątpliwie spra-
wia mi ogromną radość, że
doceniono stomatologa, który
zwykle kojarząc się zzadawa-
niem bólu, nie należy dogro-
na ulubionych lekarzy.
Jakie ma Pani sposoby, żeby po-
konać lęk u pacjenta?
Muszę wzbudzić zaufanie upa-
cjentów. Dobrze im wytłuma-
czyć, co będę robić. Wtedy jest

owiele prościej. Prawdziwym
wyzwaniem są dla mnie pa-
cjenci trudni, czyli im bardziej
przestraszony, im bardziej boi
się otworzyć drzwi dogabine-
tu, tym większą mam satysfak-
cję, jak uda mi się takiemu pa-
cjentowi pomóc.
Cechy najlepszego lekarza to?
To przede wszystkim cierpli-
wość, wyrozumiałość dla pa-
cjentów, punktualność, życzli-
wość, fachowość. Trzeba lubić
swoją pracę. Dokażdego pa-
cjenta należy podchodzić in-
dywidualnie. Musimy brać
poduwagę całokształt, a nie
tylko to, co się dzieje, jak
wprzypadku mojej pracy,
wjego jamie ustnej. Musimy
patrzeć nacałego człowieka
istarać się mu pomóc nie tyl-
ko załatwiając część spraw,
które są dla niego problemem.
ROZMAWIAŁA
DOROTA KRUPIŃSKA

Do każdego pacjenta trzeba
podchodzić indywidualnie
Lekarz specjali sta

Marta Kusa-Podkańska, sto-
matolog z Żagiel Med, zda-
niem Czytelników, to Najlep-
szy Specjalista 2013 r. Oddali
na nią 3900 g łosów.

b Ta nagroda to dla mnie
zaszczyt – mówi laureatka

FO
T.

J.
BA

BI
CZ



Reportaż //09www.kurierlubelski.plPolska Kurier Lubelski
Poniedziałek, 28 kwietnia 2014 Nasz plebiscyt

SZEGO KONKURSU. WZIĘŁO W NIM UDZIAŁ 39 LEKARZY I 22 PLACÓWKI MEDYCZNE. CZYTELNICY GŁOSOWALI ZA POMOCĄ KUPONÓW I SMS

acówki nagrodzeni

u przez Czytelników Kuriera ze statuetkami i dyplomami

PARTNERZY PLEBISCYTU:

Tytuł najlepsza placówka roku
2013 jest zaszczytny, ale zobo-
wiązujący.
Każda nagroda zobowiązuje,
by jakość stale poprawiać.
Tym bardziej że konkurencja
narynku zdrowia jest dość
mocna. Wszyscy idą doprzo-
du, my też rozwijamy się.
Jako szpital iplacówka uni-
wersytecka jesteśmy wwielu
przypadkach liderami.
Odwielu wielu lat udaje się
nam utrzymać rolę placówki
wiodącej, największego szpi-
tala specjalistycznego w regio-
nie.

Panie dyrektorze, jakie standar-
dy musi wdrażać szpital, by być
najlepszym?
Najważniejsze jest to, żeby pa-
cjent chciał się leczyć. Bo pla-
cówka ochrony zdrowia jest
poto, by pomagać pacjentom,
by byli zadowoleni ichętnie
wracali. Ważna jest jakość
świadczeń, kwestia komplek-
sowości leczenia. Wpływ naja-
kość leczenia ma kadra me-
dyczna icała infrastruktura.
Jak osiąga się taki sukces?
Ciężką pracą. Nie jest łatwo
utrzymać cały czas jednakowy
poziom. Ochrona zdrowia to
trudny temat. Ograniczają nas
kontrakty zNFZ. Wramach
tych pieniędzy, które mamy,
musimy leczyć. Czasami nie
udaje się zmieścić zkosztami
leczenia. Trudno jest to wtedy
pogodzić.
ROZMAWIAŁA
DOROTA KRUPIŃSKA

Placówka ochrony zdrowia jest
po to, by pomagać pacjentom
Placówka medyczna

Krzysztof Skubis, zastępca
dyrektora SPSK 4, odebrał
nagrodę dla Najlepszej Pub-
licznej Placówki Medycznej.
Szpital zdobył 3244 głosy.

b Dyplom i statuetka dla
najlepszej publicznej placówki
– szpitala SPSK 4 w Lublinie
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Żagiel Med działa na lubelskim
rynku zdrowia dość krótko i zdo-
był już zaufanie pacjentów.
Tak. Żagiel Med na rynku lu-
belskim pojawił się pod ko-
niec 2011 roku. Stawiamy
na pewne wartości, które,
mam wrażenie, dostrzegają
pacjenci. Dbamy o nich. Dzi-
siejsza nagroda jest dla na-
szych pracowników, którzy
tak naprawdę w swojej co-
dziennej pracy wspierają pa-
cjentów dobrym słowem,
życzliwym uśmiechem, ale
i rzetelną informacją. Wkłada-
ją serce w pracę.

A z jakimi miłymi uwagami pa-
cjentów spotykacie się w swojej
pracy?
Mamy ankiety, prosimy pa-
cjentów o wyrażanie opinii.
Ktoś napisał, że w naszym
szpitalu jest jak w domu, pa-
nuje serdeczna atmosfera.
Mamy doskonałe warunki, ale
w wielu placówkach są rów-
nież dobre. A w każdej pracy
najważniejsi są ludzie. Stawia-
my na jakość obsługi od mo-
mentu rejestracji do badań, le-
czenia. Pacjent czuje się u nas
bezpiecznie.
Co ta nagroda zmieni. Będzie
więcej pacjentów?
Życzyłabym sobie tego. Lecze-
nie w przychodni jest refun-
dowane przez NFZ, w szpitalu
i u specjalistów już nie. Stara-
my się, by pacjent zechciał le-
czyć się prywatnie.
ROZMAWIAŁA
DOROTA KRUPIŃSKA

Pacjenci czują się u nas
bezpiecznie. Dbamy o nich
Placówka medyczna

Dorota Karczewska, prezes
Żagiel Med, odebrała nagrodę
dla Najlepszej Prywatnej Pla-
cówki Medycznej. Instytucja
dostała 3968 głosów.

b Prezes Żagiel Med odebrała
nagrodę na gali
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NA NAJLEPSZEGO
LEKARZA
i najlepszą placówkę
medyczną

LAUREACI PLEBISCYTU

PIERWSZE TRZY MIEJSCA W KATEGORIACH:

LEKARZ RODZINNY:
1 Urszula Jaworska
2 Eliza Chudziak
3 Eliza Kaczorowska-Zdunek

LEKARZ SPECJALISTA:
1 Marta Kusa-Podkańska
2 Adam Kłos
3 Danuta Siwek

PUBLICZNA PLACÓWKA MEDYCZNA:
1 SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego
2 Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
3 WojewódzkiSzpitalSpecjalistycznyprzyal.Kraśnickiej

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA MEDYCZNA:
1 Żagiel Med
2 NZOZ Hipoteczna
3 NZOZ Węglin-Medical

b Eliza Kaczorowska-Zdunek (w środku) zwyciężyła w ubiegło-
rocznej edycji plebiscytu. W tym roku zajęła trzecie miejsce
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(3
)

b Lubelscy lekarze spotkali się na uroczystej gali. To dobra okazja
do rozmów na wiele tematów, nie tylko związanych z plebiscytem


