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Wybieramy Lekarza Roku. Czekamy na wasze zgłoszenia
Jeśli znasz specjalistę, którego
mógłbyś polecić innym pacjentom,
zgłoś nam jego nazwisko wraz
z uzasadnieniem. Czasu jest już
niewiele - na listy czekamy do 20
grudnia.

ILONA GODLEWSKA

Pani Małgorzata zgłasza kandydatu
rę doktora Mariusza Łukaszuka z Kli
niki Invicta w Gdańsku. - To Doktor,

który odmienił nasze życie (moje
i mojej rodziny),wystarczyły trzy wi
zyty!!! Trafnie rozpoznał problem
mojego męża, trafnie zaaplikował le
czenie i dziś możemycieszyć się na
szym wspaniałym zdrowym dziec
kiem, choć inni rozkładali ręce i nie
dawali nadziei. Doskonały specjali
sta z ogromną wiedzą, pasją, z poczu
ciem humoru, umiejący nawiązać faj
ny kontakt z pacjentem, a przy tym
skromny i kulturalny. Lekarz, który
się przejmuje, szuka rozwiązań, le

karz, któryjest dla swoich pacjentów!
- uzasadnia swójwybór paniMałgo
rzata.
Dr Łukaszukzasługuje na wyróż
nienie także zdaniem pani Ewy - To
lekarz o niezwykłej wrażliwości
i uważności. Oprócz wysokich kom
petencji maTO COS, co dla nas jako
pacjentów przeżywających swój dra
mat było ważniejsze niż wiedza me
dyczna. Zawsze nas wysłuchał, na
szych przeróżnych wątpliwości, lę
ków, pytań, na które udzielał wyczer

pujących odpowiedzi - pisze Czytel
niczka.
Kolejny nominowany to doktor
Igor Michajłowski, dermatologz Clinica Dermatologica. - Do każdego pa
cjenta podchodzi indywidualnie, jest
świetnym specjalistą, który potrafi
wyleczyć każdą dermatologiczną
przypadłość, przez innych lekarzy
uznawaną za nie do leczenia. Do ba
dania pacjentów podchodzi komplek
sowo, przy okazji wizyty zwraca uwa
gę również na inne dolegliwości, nie

widoczne dla chorego na pierwszy
rzut oka. A do tego sympatyczny, profesjonalny ibardzo doldadny-napi
sała w liście do naszej redakcji pani
Emilia.
Na zgłoszenia kandydatów do ty
tułu Lekarz Roku 2014 (wraz z uza
sadnieniem!) czekamy do 20 grud
nia. Można do nas pisaćna adres „Ga
zeta Wyborcza", 80-836 Gdańsk, ul.
Tkacka 7/8 (koniecznie z dopiskiem
Mój Lekarz) lub ilona.godlewska@gdansk.agora.pl.o

