Dostojny Kanclerzu!
Wysoka Kapituło!
Szanowni Goście!
Panie ! Panowie!

Pan Doktor Jan Hałabuda odbył studnia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w Lublinie otrzymując w 1968 roku dyplom lekarza medycyny. Pracę rozpoczął w Szpitalu
Powiatowym w Parczewie a od 1972 roku przeszedł do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej, w którym pracuje do chwili obecnej. Po uzyskaniu specjalizacji pierwszego
stopnia oraz drugiego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych rozszerzył swoje zawodowe
zainteresowania i zdobył specjalizację z gastroenterologii. Przez prawie dziesięć lat był zastępcą
ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych, pracując jednocześnie na tym Oddziale i w Pracowni
Endoskopowej – aktualnie jest kierownikiem Centralnej Pracowni Endoskopii
Gastroenterologicznej.
Uznanie i szacunek współpracowników zyskał swoją pracowitością, sumiennością i
umiejętnością pracy w zespole.
Zaangażowanie Pana Doktora Hałabudy w działalność samorządu lekarskiego nie ma
sobie równych. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w pracach kilku komisji, od ponad 10 lat jest
delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy i członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej; w II i III kadencji
był członkiem Sądu Lekarskiego naszej Izby, a w IV i V kadencji – Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Już drugą kadencję przewodniczy delegaturze bialskopodlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej. W
ramach działalności delegatury angażuje się osobiście w organizowanie interesujących wycieczek
krajowych i zagranicznych, imprez kulturalnych, corocznego Balu Lekarza i innych; wiele uwagi
poświęca seniorom dbając o to, aby żaden lekarz znajdujący się w trudnej sytuacji zdrowotnej czy
materialnej nie pozostał bez pomocy. Jako lekarz cieszący się niezwykłym szacunkiem, był
wielokrotnie zapraszany do pracy w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych. Od dwóch
kadencji wchodzi w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; działa również
w innych Towarzystwach Naukowych. Jest postrzegany jako znakomity lekarz o wielkiej kulturze
osobistej i ujmującym sposobie bycia pełnym skromności i spokoju.
W 2012 roku Pan Doktor został uroczyście pasowany na Kawalera Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zakon ten wspiera żyjących w Ziemi Świętej chrześcijan a
także prowadzi rozległą działalność charytatywną na rzecz szkół, sierocińców i ośrodków
medycznych na Bliskim Wschodzie. Przyjęcie w poczet Kawalerów Zakonu jest ogromnym
wyróżnieniem gdyż kryteria pasowania są bardzo wysokie – między innymi zaangażowanie w
działalność społeczną i charytatywną, nieprzeciętna osobowość, nienaganna postawa etyczna i
moralna.
Pan Doktor Jan Hałabuda jest uosobieniem tych wszystkich cnót, zalet i cech
charakteru, które stanowią o wartości i wielkości lekarza a zarazem o nadaniu mu medalu
Lubelskiej Izby Lekarskiej a więc: szacunek środowiska, autorytet pacjentów, kultura osobista,
poszanowanie poglądów innych, godność własna, wymagania wobec siebie, wspieranie innych.
Kapituła Medalu jest zaszczycona mogąc przyjąć Pana Doktora do swojego grona.
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