
Lekarz, który chce podać rękę 

Serdeczny, empatyczny, 
z niesamowitą kulturą 
osobistą, wyczuciem 
i przeogromną 
wiedzą - tak mówią 
0 nim pacjenci. 

Mariusz Łukaszuk 
zwyciężył w plebiscycie 
„Gazety Wyborczej 
Trójmiasto" 
Lekarz Roku 2015. 

ILONA GODLEWSKA 

Tradycyjniejuż działaliśmy 
z zaskoczenia. Doktora Ma
riusza Łukaszuka postano
wiliśmy odwiedzić w Klini

ce Leczenia Niepłodności Invicta, 
gdzie pracuje od 10 lat. 

- Gdyby Mariusz wiedział, co go 
dziś czeka, pewnie nie przyszedłby 
do pracy - żartował prof. Krzysztof 
Łukaszuk, szef kliniki. 

Nasz tegoroczny laureat pojawił 
się na korytarzu po ponad 20 minu
tach od momentu, kiedy miał skoń
czyć pracę. („U Pana doktora to czę
sto tak wygląda. Zawsze cierpliwie 
odpowiada pacjentom na ich pytania 
1 stąd drobne poślizgi czasowe" - sły
szeliśmy od pracowników kliniki). 
A tu czekali na niego: Małgorzata 
Paszkowicz, dyrektor pomorskiego 
oddziału NFZ, Mikołaj Chrzan, re
daktor naczelny „Gazety Wyborczej 
Trójmiasto", Mariusz Szymański, 
rzecznik Funduszu, oraz pracowni
cy kliniki. 

W dowód uznania wręczyliśmy 
doktorowi nowoczesny stetoskop 
(niepowtarzalny, bo z grawerunkiem 
dla najlepszego Lekarza Roku), dy
plom i kwiaty. 

- Ja oddam od razu pani dyrektor 
kwiatki, bo będą ładniej wyglądały. 
Naprawdę, zupełnie się nie spodzie
wałem - zauważył wyraźnie speszo
ny doktor Łukaszuk. 

Doktor lubi pomagać 
Pacj enci doktora nie maj ą wątpliwo
ści, że nagroda musiała trafić właś
nie do niego. Pani Katarzyna, którą 
spotkaliśmy dzień później w klinice, 
kiedy akurat zapisywała się na kolej
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ną wizytę, przyznaje: - To najlepszy 
lekarz, jakiego znam. Jest nie tylko 
świetnym specjalistą, ale też poświę
ca pacjentom tyle czasu, ile potrze
bują, cierpliwie odpowiada na pyta
nia. A do tego, to po prostu sympa
tyczny człowiek. 

Kandydaturę doktora Łukaszuka 
poparła także Fundacja Dwie Kreski. 
- Doktor współpracuje z Fundacją od 
początku jej istnienia. Pomimo wielu 
obowiązków znajduje czas nawolon-
tariacką działalność - zauważa Tomasz 
Kuźmicki, sekretarz Fundacji. - Zara
ża nas swoim entuzjazmem do poma
gania innym, dobrą energią i optymiz
mem. Lubi pomagać ludziom, szanu
je swoich pacjentów ibardzo zależy 
mu na ich dobru. Zawsze rozpatruje 
każdy przypadek indywidualnie i sta
ra się znaleźćjaknajbardziej optymal
ny i korzystny sposób leczenia. Doktor 
Mariusz - jak o nim mówimy w Fun
dacji - bardzo ceni sobie współpracę 
z innymi i specjalistami, i środowiska
mi. Lubi łączyć różne dziedziny, bo to 
daje,jakmówi, spojrzenie na człowie
ka jako człowieka, a nie tylko jednost
kę chorobową czy zaburzenie. 

Doktora Łukaszuka pacjenci do
ceniają już od pierwszej edycji na
szego plebiscytu. Co roku plasował 
się w 10 lekarzy z największą liczbą 
głosów. W tym roku zdecydowanie 
zdeklasował konkurentów. Zdobył 
jedną trzecią wszystkich głosów. 

> 

Lekarz z powołania 
A jak pacjenci, którzy głosowali na 
doktora Łukaszuka, uzasadniali swój 
wybór? „Oddajemy glos na Pana do
ktora, bo chcemy tak wyrazić szacu
nek i wielkie uznanie za jego wiedzę, 
profesjonalizm, trud poszukiwań. 
Dzięki niemu z radością każdego dnia 
patrzymy jak nasze dziecko rośnie, 
rozwija się i cieszy się życiem!" - to 
opinia pani Agnieszki. 

Pani Katarzyna zauważa z kolei: 
„Widać, że Pan doktor Mariusz Łu
kaszuk to lekarz z powołania, widać, 
że pasjonuje się tym co robi, a co naj
ważniejsze lubi ludzi. Jestem zachwy
cona jakością opieki i każdej kobie
cie i przyszłej matce życzę takiego 
wspaniałego lekarza". 

Patrycja Korzeniewska-Witt, kie
rownik oddziału Invicta w Gdańsku: 
- Doktor Mariusz Łukaszuk od wie
lu lat jest „dobrym duchem" zespo
łu Kliniki Leczenia Niepłodności In
victa. Współpracownicy cenią go za 
merytoryczne przygotowanie, sze
roką wiedzę i wsparcie, na jakie z je
go strony mogą liczyć. Pacjentki 
chwalą go za ciepło, otwartość i par
tnerskie podejście. Zawsze umie pod
nieść na duchu i dać nadzieję. Jesteś
my przekonani, że wyróżnienie ze 
strony czytelników „Gazety Wybor
czej" jest w pełni zasłużone. Gratu
luj emy i trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy! o 

ROZMOWA Z 
LEKARZEM ROKU 

ILONA GODLEWSKA: DUŻO ma pan 
pacjentek? 
MARIUSZ ŁUKASZUK: Przyjmuję od 
25 do 50 pacjentów dziennie. 
Pytam, bo pacjentki mówią, że du
żo pan pracuje. 

- Jak zawsze wszystko zależy od te
go, jak się na to popatrzy. Jeśli porów
namy to np. do okresu pracy w szpita
lu, gdzie zdarzały mi się miesiące z 15 dy
żurami, pełnoetatowąpracąwprzychod-
ni czy też liczbą obowiązków, jakim po
dołać muszą lekarze pracujący dodat
kowo naukowo, to chyba mam obecnie 
dość komfortowe warunki pracy. 
A dlaczego ginekologia? 
- Koledzy z mojej grupy, ze studiów, za
wsze śmiali się ze mnie, że będę gine
kologiem, ponieważjestem obciążony 
rodzinnie. Mój tata i brat są ginekolo
gami Oczywiście negowałem to do mo
mentu stażu, w trakcie którego po raz 
pierwszy zobaczyłem poród. Krzyk 
malucha wyzwolił we mnie tyle pozy
tywnych emocji, że postanowiłem spró
bować dostać się na tę specjalizację. 
Robi pan też specjalizację z endo
krynologii. Za mało ma pan zajęć? 
- Lubię podnosić swoje kwalifikacje, 
a to jest po prostubardzo dobra moty
wacja do nauki. W trakcie studiów pier
wsze zajęcia kliniczne z pacjentami mia-
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lem w szpitalu przy ul. Łąkowej. Moim 
opiekunem była dr Lewczuk, semina
ria prowadził prof. Sworczak. To wspa
niali lekarze i fascynujący ludzie. Mo
je zainteresowanie endokrynologią nie 
pojawiłoby się, gdybym ich nie spotkał. 
Dodatkowo dzięki możliwości pracy 
w Inwkcie od 10 lat zajmuję się andro-
logią, czyli w dużym skrócie endokry
nologią mężczyzny. W Polsce nie ma 
specjalizacji czy też umiejętności an-
drologicznej. Specjalizacja z endokry
nologii pozwala rozszerzyć wiedzę,któ
rą mogę wykorzystać w kontakcie z pa
cjentami andrologicznymi. 
Leczy pan kobiety, które maję prob
lemy z zajściem w ciążę. To zjawisko 
nasila się? 

- Według danych statystycznych 
problem z zaj ściem dotyka coraz wię
kszą liczbę par. Jak wiadomo, jest wie
le przyczyn, począwszy od zanieczysz
czenia środowiska, a na czasami dość 
dojrzałym wieku kobiet planujących 
ciążę kończąc. Pracując na GUMedzie, 
zawsze mówiłem studentom, że najlep
szy czas na zajście wciążę to studiaistaż 
podyplomowy. Możejest trudniej pod 
względem socjalnym, ale warto. 
Kiedy w staraniach o dziecko poja
wia się sugestia: a może in vitro? 

- Uważam, że zapłodnienie poza-
ustrojowe powinno być stosowane 
w ostateczności, jedynie po wykorzy
staniu wszystkich dostępnych metod 
leczenia zachowawczego oraz mniej 
inwazyjnych metod rozrodu wspo
maganego. Niestety, jest część przy
padków, w których zapłodnienie po-
zaustrojowe jest jedyną metodą le
czenia dającą szansę na potomstwo. 
„Ma zdolność budowania przyjaznej 
więzi między lekarzem a pacjentem, 
podejmuje rozmowę, nawet trudną, 
nie chowa się za papierami, biurkiem, 
komputerem". „Z oddaniem i cierpli
wością odpowiadał na pytania wszel
kiej maści". „Ujął mnie serdeczno
ścią, empatią, niesamowitą kulturą 
osobistą, wyczuciem i przeogromną 
wiedzą" - to tylko kilka opinii pacjen
tek na pana temat. Zdawał pan sobie 
sprawę, że jest tak odbierany? 

- Z pewnością nie. Uważam, że to 
przesadna ocena. Ale oczywiście łech
cąca moją próżność. Te opinie są wyi
dealizowane i wiem, iż nie zawsze je
stem w stanie pomóc pacjentom. Ser-
decznie jednak dziękuję osobom, któ
re oddały na mnie głos. W ten sposób 
nie tylko otrzymałem zaszczytny tytuł, 
ale i przemiły prezent urodzinowy, o 
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