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Od redakcji

Spis treści

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

Wydawanie prawa wykonywania zawodu:
poniedziałek i czwartek – 900 - 1600

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Istnieje możliwość utworzenia konta
e-mail dla lekarzy w domenie oil.org.pl
instrukcje ze strony:
http://www.nil.org.pl/xml/pomoc/ poczta

Prace wykończeniowe przy remoncie Pałacyku Lubomirskich  powoli 
dobiegają końca. Obiekt prezentuje się okazale. Dostrzegł to także 
biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który został 

zaproszony przez Prezydium ORL na popołudniową sąsiedzką herbatę. 
Rozmowa z ks. biskupem i świąteczne życzenia dla członków samorządu 
lekarskiego na str. 4 Biuletynu.

W numerze podejmujemy też temat znajomości prawa przez lekarzy. Od 
dwóch lat OIL w Rzeszowie wprowadziła dyżury adwokackie. W naszym 
piśmie rozmowa z mecenas współpracującą z OIL w Rzeszowie.
W fascynujący świat podwodnej przygody wprowadzi nas opowieść pe-
diatry dr Krzysztofa Marchewki, podróżnika i płetwonurka.
W tym numerze Biuletynu sporo innych ciekawych tekstów i przemyśleń. 

Zapraszamy do lektury, życząc spokojnych i pięknych Świąt Wielkanocnych.

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Zamówienia na druk materiałów reklamowych przyjmuje Biuro   (adres powyżej).

Redakcja przyjmuje materiały tylko na nośnikach elektronicznych.

Rachunek bankowy PEKAO SA: 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

Wydawca:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
Redakcja:
Zespół redakcyjny na zlecenie Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Rzeszowie

Adres redakcji:
ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów
oilrz@pro.onet.pl, tel.: 17/717 77 17
Adres internetowy OIL:
http://www.rzeszow.oil.org.pl

Druk:
BONUS LIBER,
Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej
tel. 17 8525938, kom. 509 749 650
www.bonusliber.pl

Fotografie z wierszem - pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Ministerstwo uregulowało zaległości 2

Plebiscyt  Eskulap 2016  rozstrzygnięty 3

XXV Światowy Dzień Chorego 5

Lekarz coraz częściej musi znać prawo 6

Koniec systemu? 7

Aktualne przepisy prawne 15

Kalendarz Wyborów 16

VIII Podkarpacka Konferencja     

Naukowo -Szkoleniowa Lekarzy Dentystów    18

Niech żyje bal 19

Hobby 23

Endorfiny istnieją naprawdę 26

Medyczne symulacje 28

Zamek w Łańcucie w  nowym blasku 29

Lekarski sezon narciarski 2016/2017 31

Z życia Seniorów 33

Hortiterapia 35

Wesołych Świąt



2 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Rozmowa z dr. n. med. Wojciechem Domką prezesem ORL w Rzeszowie

Ministerstwo uregulowało 
zaległości kosztów
administracyjnych izb
W kwietniu odbędzie się coroczny zjazd sprawozdawczy człon-
ków Okręgowej Izby Lekarskiej. Między innymi oceniany będzie 
budżet samorządu. Jaka jest jego kondycja?

Po każdym zjeździe w Biuletynie OIL publikujemy dokładne sprawoz-
danie finansowe aby każdy członek Izby mógł je przeanalizować.  W 
ostatnim roku nie było sytuacji kiedy nasza płynność finansowa była 
zagrożona. W związku z potężną inwestycją jaką jest remont naszej sie-
dziby zdarzyło się że pewne płatności musieliśmy przesunąć w czasie. 
W ostatnim okresie, m. in. dzięki zawarciu ugody z Ministerstwem 
Zdrowia dotyczącej kosztów administracyjnych izby odzyskaliśmy za-
ległości za poprzednie lata. W chwili obecnej Izba ma pełną płynność 
finansową. Mam nadzieję, że w przyszłości nie spotkają już nas więk-
sze problemy finansowe.

Pałacyk Lubomirskich uzyskuje dawny blask, remont zbliża się do 
końca. To potężne wyzwanie finansowe. Czy zewnętrzne dofinan-
sowanie było odczuwalne?

Przykro mi ale nie mogę na tak postawione pytanie odpowiedzieć 
twierdząco. Z drugiej strony cieszę się, że możemy i mam tu na myśli 
nas wszystkich – członków OIL w Rzeszowie, być dumni z naszego 
dzieła. Staliśmy się mecenasami sztuki, przywróciliśmy społeczeństwu 
piękny zabytek. A co najważniejsze – zrobiliśmy to praktycznie z wła-
snych środków. Dziękowałem i dziękuję za wsparcie konserwatora 
zabytków, prezydenta miasta Rzeszowa i Urzędu Marszałkowskiego. 
Muszę jednak dodać, że była to przysłowiowa kropla w morzu. 
Mam nadzieje, że w tym roku zakończymy inwestycję. Musimy zago-
spodarować otoczenie czyli wykonać tarasy wokół pałacyku, schody 
wejściowe z obu stron, parking, drogę dojazdową oraz ogród. 
Pozostaje jeszcze problem ogrodzenia od strony willi Kotowicza. Nie-
stety z tymi pracami musimy się wstrzymać do czasu rozwiązania 
kwestii własnościowych i planów dotyczących tego obiektu. 
W przyszłości pozostanie oczywiście kontynuacja aranżacji wnętrz.

Członkowie Rady Lekarskiej oraz Prezydium spotykają się regu-
larnie omawiając bieżące sprawy środowiska. W ich trakcie poja-
wił się ostatnio między innymi problem wyłaniania konsultantów 
wojewódzkich. Państwo stoicie na stanowisku iż tę funkcję powi-
nien pełnić lekarz na co dzień pracujący na Podkarpaciu?

Konsultant wojewódzki w danej specjalności medycznej pełni bardzo 
ważną funkcję. Poza nadzorem merytorycznym pomaga lekarzom w 
rozwiązywaniu trudnych problemów klinicznych, może i powinien 
współpracować z właściwymi władzami w zakresie organizacji dzia-
łania podległej mu specjalności (liczba lekarzy, poradni, łóżek szpital-
nych itp.), powinien mieć realny wpływ np. na liczbę miejsc szkolenio-
wych i rezydentur. W moim przekonaniu funkcję konsultanta najlepiej 
będzie więc spełniał lekarz, który pracuje na terenie województwa, 
zna bardzo dobrze wszystkich kolegów swojej specjalności, może 
bardzo szybko służyć im pomocą, zna możliwości i potrzeby regionu. 
Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia szybkiej komunikacji zarów-
no z władzami jak i kolegami lekarzami. I na koniec sprawa czysto pre-
stiżowa. Ktoś słabo znający realia może wyciągnąć błędny wniosek, że 
na Podkarpaciu nie ma lekarza tej czy innej specjalności przygotowa-
nego merytorycznie do pełnienia funkcji konsultanta. Uważam, że tyl-
ko w wyjątkowych przypadkach funkcja ta może być pełniona przez 

lekarza spoza województwa. Jako samorząd jesteśmy dla wojewody 
instytucją doradczą w kwestii powoływania konsultantów i na chwilę 
obecną współpraca układa się bardzo dobrze.

W korporacji medycznej w całym kraju pojawia się coraz więcej 
roszczeń wobec lekarzy. Te problemy nie omijają też naszego re-
gionu. W izbie rzeszowskiej od trzech lat informacją doradczą dla 
lekarzy służy adwokat. Czy samorządy lekarskie zwierają siły, by 
przygotować się do problemu roszczeń i odszkodowań, który na 
zachodzie jest już pewną regułą?

Zdajemy sobie sprawę i tak pokazują statystyki, że roszczeń wobec 
lekarzy będzie przybywać. Stąd bardzo słuszny okazał się pomysł za-
trudnienia dodatkowego prawnika (w ub. roku zwiększyliśmy też licz-
bę godzin pracy pani mecenas). Trzeba też starać się szukać przyczyn 
wzrostu liczby roszczeń. Błędy lekarzy należy oczywiście bardzo wni-
kliwie badać, przede wszystkim po to by w przyszłości skutecznie im 
zapobiegać. Większość spraw przeciwko lekarzom to jednak nie błędy 
medyczne, a niekorzystne zdarzenia medyczne, które mogą wystąpić 
w procesie diagnostyczno-leczniczym. Pacjenci nadal do końca nie 
rozróżniają tych pojęć, a na rynku pojawia się coraz więcej firm praw-
niczych, które oferują swoje pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodo-
wań. Bardzo często dają one pacjentom złudną obietnicę na szybkie 
i duże odszkodowanie.
Musimy też pamiętać, że od lat praktykowany jest w Polsce niegodzi-
wy zabieg socjotechniczny polegający na wskazywaniu lekarza jako 
winnego wszelkich niedostatków finansowo – organizacyjnych w 
ochronie zdrowia.
Jako samorząd będziemy oczywiście starać się pomagać lekarzom. 
Być może trzeba będzie wydłużyć czas pracy prawnika, może w przy-
szłości zaistnieje konieczność nawiązania współpracy z kancelarią 
prawną.
Dodam jeszcze, po rozmowach z kolegami z innych izb, że omawiany 
problem na Podkarpaciu nie jest tak mocno zauważalny jak w innych 
regionach. Nie znaczy to, że popełniamy mniej błędów, ale myślę, że 
pacjenci z większym szacunkiem i zrozumieniem podchodzą do na-
szej pracy i być może, taką mam nadzieję, lepiej rozumieją różnicę co 
jest błędem lekarskim a co niekorzystnym zdarzeniem.

Przed nami jak wspomnieliśmy zjazd budżetowy i równocześnie 
przygotowania do przyszłorocznego krajowego zjazdu lekarzy. 
Jak przebiegają przygotowania?

Rozpisany jest już cały kalendarz wyborczy. Wszystko będzie przebie-
gało zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Najpierw wybory 
delegatów, następnie wiosną 2018 roku nasz zjazd sprawozdawczo 
- wyborczy. Gdy wybierzemy nowe władze przystąpimy do przygoto-
wań do zjazdu krajowego. Muszę niestety powiedzieć, że coraz mniej 
lekarzy, zwłaszcza młodszych jest zainteresowanych pracą na rzecz 
środowiska. Akty prawne związane z wykonywaniem naszego zawo-
du są ciągle zmieniane, modyfikowane. Musimy niestety trzymać „rękę 
na pulsie” ponieważ nadal władza ustawodawcza i wykonawcza ma 
bardzo dobre samopoczucie i uważa, że nie ma potrzeby pytać zain-
teresowanych. Zachęcam wszystkich członków naszej Izby do więk-
szej aktywności. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad
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9 lutego  wręczono statuetki dla naj-
lepszych lekarzy z Podkarpacia. Głos 
decydujący w plebiscycie mieli pacjen-
ci. Osobne nagrody dla najlepszych 
placówek służby zdrowia przyznała 
też konkursowa kapituła. W tym roku, 
po raz drugi kapituła wytypowała do 
nagrody za „szczególne osiągnięcia w 
medycynie” i „najlepiej zdany egzamin 
końcowy na lekarza i lekarza dentystę” 

WYNIKI PLEBISCYTU „ESKULAP 2016” 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

(Wyboru dokonali pacjenci)

I MIEJSCE
W KATEGORII - LEKARZ RODZINNY:

lek. med. Dorota Jędral-Gerritsen, spec. 
medycyny rodzinnej, przyjmująca w Przy-
chodni SP ZOZ w Stalowej Woli. 

W kolejności drugie i trzecie miejsce w ka-
tegorii lekarza rodzinnego zajęli:

lek. med. Marcin Ściegienny, spec. chorób 
wewnętrznych, przyjmujący w ZOZ Rop-
czyce, w Przychodni w Sędziszowie Młp., 
oraz lek. med. Beata Tworek, spec. pedia-
tra i medycyny rodzinnej, przyjmująca w 
NZOZ LEKARZ w Rzeszowie. 

 I MIEJSCE
W KATEGORII - LEKARZ SPECJALISTA:

lek. med. Janusz Kuczek, spec. chorób we-

Plebiscyt „Eskulap 2016” 
rozstrzygnięty

wnętrznych, kardiolog, pracujący w ZOZ 
Ropczyce na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych Szpitala Powiatowego w Sędziszo-
wie Młp.
W kolejności drugie i trzecie miejsce w ka-
tegorii lekarza specjalisty zajęli:
dr n. med. Joanna Grzegorczyk, spec. re-
habilitacji medycznej, przyjmująca w Cen-
trum Medycznym MEDYK w Rzeszowie 
oraz lek. med. Anna Kucharska, specjalista 
onkologii klinicznej, przyjmująca w NZOZ 
MRUKMED w Rzeszowie.

I MIEJSCE
W KATEGORII - LEKARZ DENTYSTA:

lek. dent. Izabela Pasternak, przyjmująca 
w Przychodni Stomatologicznej PRO FA-
MILIA w Rzeszowie. 
W kolejności drugie i trzecie miejsce w ka-
tegorii lekarza stomatologa zajęli:

lek. dent. Waldemar Mokrzyński przyjmu-
jący w NOZ MULTI DENT w Nisku, oraz 
lek. dent. Aneta Daraż przyjmująca w Pry-
watnym Gabinecie Stomatologicznym  w 
Przemyślu. 

Decyzją Kapituły

- „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
medycyny w woj. podkarpackim” uho-
norowany został prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Gutkowski, kierownik Kliniki Ga-
stroenterologii i Hepatologii w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

W plebiscycie wyróżniono też
młodych lekarzy

- „Za uzyskanie największej liczby punk-
tów z woj. podkarpackiego w Lekarskim 
Egzaminie Końcowym” uhonorowano lek. 
med. Annę Watras, odbywającą staż w 
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w 
Rzeszowie.

- „Za uzyskanie największej liczby punk-
tów z woj. podkarpackiego w Lekarsko 
- Dentystycznym Egzaminie Końcowym” 
– lek. dent. Magdalenę Jakubczyk z Woje-
wódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 
Rzeszowie.

- „Za uzyskanie najlepszego wyniku z pań-
stwowego egzaminu specjalizacyjnego 
w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej wśród diagnostów laborato-
ryjnych woj. podkarpackiego” – Marcina 
Matysiaka.

Organizatorem plebiscytu jest Telefonicz-
na Informacja Medyczna INTERMED. Plebi-
scyt dotyczy wyboru lekarza rodzinnego, 
lekarza specjalisty oraz lekarza dentysty 
praktykujących na terenie województwa 
podkarpackiego, którzy cieszą się naj-
większym autorytetem wśród pacjentów. 
Najnowsza edycja trwała od 14 listopada 
2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

Wyróżnienia

fot. organizatorzy
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Wywiad

Rozmowa z bp Janem Wątrobą ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej

Poprzez kapelanów jesteśmy 
blisko chorego i lekarza
Praca lekarza i księdza - oczywiście na różnych płaszczyznach 
- jest zawsze bardzo bliska pacjentowi. Lekarza od strony me-
dycznej, księdza od duchowej.  

Zgadza się. Człowiek jest całością i kiedy mówimy o zdrowiu warto 
mieć na uwadze zdrowie ciała, a także zdrowie ducha. Przy cho-
rym spotykają się więc lekarze oraz księża. Analogie są bardzo 
daleko idące zarówno w pracy służby zdrowia jak i tej duszpaster-
skiej. Bardzo się cieszę, że to przenikanie się tych dwóch środowisk 
nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całym kraju układa się bardzo 
dobrze z wielką korzyścią dla chorującego. 
Kościół poprzez obecność kapelanów w szpitalach jest bardzo 
blisko przy pacjentach jak i przy służbie zdrowia. Obydwa nasze 
środowiska potrzebują tej wzajemnej obecności i z tego co wiem 
bardzo sobie to cenią. 

Spotkał się ksiądz biskup w Okręgowej Izbie Lekarskiej z 
przedstawicielami samorządu lekarskiego. Można powie-
dzieć to takie spotkanie sąsiedzkie bo Kurię i Izbę Lekarską 
dzieli bardzo niewielka odległość. 

Tak podobnie jak w szpitalach, przy łóżku chorego, tak i tu jeżeli 
chodzi o nasze budynki administracyjne jesteśmy bardzo blisko 
siebie. Krótko jestem w diecezji, ale te trzy lata wystarczyły, aby w 
czasie licznych spotkań z lekarzami, pielęgniarkami czy położny-
mi nabrać przekonania, że ta nasza posługa religijna jest bardzo 
ceniona. Zawsze też staram się być obecny przy różnych wyda-
rzeniach między innymi otwarciach nowych oddziałów, przy prze-
kazywaniu nowego sprzętu, by pomodlić się i pobłogosławić w 
kontekście przyszłej pracy.

Spotkanie z samorządem lekarskim odbyło się w nowej odre-
staurowywanej siedzibie. W  czasie zwiedzania nie krył ksiądz 
biskup zaskoczenia i radości, że ta stara siedziba odzyskuje 
dawny blask.

Tak, kiedy przyjechałem do Rzeszowa dużym odkryciem były dla 
mnie związki rodu Lubomirskich z tym miastem. Widać ich tutaj 
wiele począwszy od Zamku po Letnią Rezydencję którą teraz za-
wiaduje Izba Lekarska. Wielki podziw należy się tym, którzy po-
myśleli o przeniesieniu właśnie tu siedziby samorządu lekarskie-
go. Za sam pomysł, a także za znalezienie sposobów i środków 
by można było realizować tę myśl. Zdaję sobie sprawę jak wielkie 
to przedsięwzięcie finansowe, logistyczne, ale efekt na pewno re-
kompensuje ten trud. Wnętrza są piękne, przypominają tę świet-
ność sprzed lat. Wiem że gospodarze mają pomysł, aby dobrze 
w przyszłości wykorzystać te wnętrza, by nie tylko służyły leka-
rzom, ale też innym branżom związanym ze służbą zdrowia oraz 
mieszkańcom Rzeszowa. Mówimy o wnętrzu, ale pamiętajmy jak 
bardzo zyskało otoczenie. Piękna Aleja Kasztanowa, poniżej wspa-
niałe fontanny, teraz jeszcze odnowiony pałacyk, a w niedalekiej 
przyszłości piękny ogród przed budynkiem. To będzie wspaniała 
wizytówka Rzeszowa. 

Jak się czuje ksiądz biskup w Rzeszowie? Trzy lata to czas kie-
dy można już poznać ludzi, środowisko.

Przychodzi mi na myśl słowo zadomowienie. Wydaje mi się jak 
bym mieszkał tutaj od dawna. Czuje pokrewieństwo duchowe, 
kulturowe, bardzo bliskie są mi tradycje podkarpackie. Wszyscy, 
którzy rozpoczynają tu nowy etap swojego życia podkreślają 
ogromny kredyt zaufania, którym obdarza się przyjezdnych. Ser-
deczność sprawia, że czuję się jak wśród swoich. To niweluje onie-
śmielenie i dodaje sił. Bardzo ważna jest taka łatwość nawiązywa-
nia dobrych relacji.

Rozmawiamy przed Świętami Wielkanocnymi, to dobry czas 
na rozmyślanie o tym co już się wydarzyło, ale także co przed 
nami.

Wielki Post przygotowuje nas do świąt między innymi po to, aby 
po tych tygodniach wyrzeczeń i wewnętrznego remanentu prze-
żywać radość Zmartwychwstania. To są radosne, piękne święta. 
Korzystając z okazji chciałbym wszystkim pracownikom służby 
zdrowia życzyć, żeby w duchu radości przeżywali te świąteczne 
dni. Radości, której autentycznym źródłem jest nasza wiara. Wiara 
w Chrystusa Ukrzyżowanego, ale i Zmartwychwstałego. Niech z 
tej wiary płynie dużo optymizmu, nadziei i nowej energii, potrzeb-
nej do podejmowania codziennych zadań. Abyśmy pozytywnie i 
optymistycznie patrzyli w przyszłość,  co nie znaczy żebyśmy się 
wyzbywali realizmu. Realizm z dodatkiem optymizmu to jest to 
czego wszystkim chciałbym życzyć, to jest najlepsza recepta na 
szczęśliwe życie. 

Dziękujemy za rozmowę.

Dr Wojciech Domka, bp Jan Wątroba, dr Krzysztof Szuber, dr Krzysztof Marchewka
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Jubileusz

XXV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
– PATRZEĆ NA CHOREGO JAK NA OSOBĘ
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 

13 maja 1992 r. Papież wyznaczył od razu na obchody tego Dnia 11 lute-
go, czyli dzień, w którym Kościół powszechny wspomina pierwsze objawie-
nie Maryi w Lourdes, zaznaczając tym samym, że chce w ten sposób pod-
kreślić rolę Maryi jako Uzdrowicielki Chorych, a Lourdes jako miejsce wielu 
cudownych uzdrowień. Od 1993 r. ogólnoświatowe obchody Dnia Chorego 
odbywają się co roku w wyznaczonym przez Stolicę Apostolską sanktuarium 
maryjnych na świecie. 

Od roku 2007 decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI uroczysta światowa cele-
bracja Dnia Chorego odbywa się co 3 lata, na wzór Światowych Dni Rodziny 
i Młodzieży. Natomiast coroczna celebracja jest organizowana w lokalnych 
środowiskach poszczególnych krajów. 

Niezależnie od miejsca przeżywania centralnych uroczystości, celem tego 
święta jest: 
„… uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji 
działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej, na konieczność 
zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu 
wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie 
nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej owocnej służby 
wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracow-
ników służby zdrowia; ukazywania znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze 
strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy 
żyją i pracują obok cierpiących”. 

A zatem, przy okazji świętowania tak ważnego dla nas święta warto kolejny 
raz uświadomić sobie i innym, że Kościół i medyczna troska o człowieka były 
ze sobą powiązane już od początków chrześcijaństwa. Mogliśmy się o tym 
przekonać przybliżając sobie w ubiegłym roku historię Polski, obchodząc Ju-
bileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Potwierdza to fakt, że zakony i kapituły ka-
tedralne od początku prowadziły szpitale, istniały też bractwa religijne opie-
kujące się chorymi. I stało się to także polskim dziedzictwem chrześcijańskim. 
Rozwój medycyny, ale przede wszystkim zmiany społeczno-polityczne od-
daliły od siebie medycynę i religię, jednak mimo wszystko, do dziś Kościół 
prowadzi placówki dla osób chorych, uzależnionych, hospicja i szpitale.

Ustanawiając Światowy Dzień Chorego Jan Paweł II pragnął zwrócił uwagę 
na to, że każda choroba jest to wielkie doświadczenie, uświadamiające czło-
wiekowi jego słabość, ograniczenia i zależność od drugiego człowieka. Bywa 
powodem buntu i zwątpienia, ale zdarza się i tak, że chory w swoim cierpie-
niu zaczyna poszukiwać Boga. Rokrocznie obchodzony Dzień Chorego jest 
czasem modlitwy za chorych, przypomina nam o ich należytym traktowaniu. 
Kościół otacza także w tym dniu swoją modlitwą tych wszystkich, którzy po-
magają ulżyć w cierpieniu: lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny i wolon-
tariuszy. Wyraża im swoją wdzięczność za ich poświęcenie i pracę, która jest 
jedną z najważniejszych dziedzin duszpasterstwa.

Podczas całego swego pontyfikatu papież bardzo często spotykał się z osoba-
mi chorymi, cierpiącymi, zepchniętymi na margines społeczny. Apelował do 
władz i do społeczeństwa o godne traktowanie ludzi chorych, o równe prawa 
do leczenia dla biednych i bogatych. 

Przy każdej okazji podkreślał, że wszyscy, nawet ci najciężej chorzy, mają pra-
wo do życia – od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na audiencjach, piel-
grzymkach i spotkaniach rezerwował dla chorych pierwsze miejsca i nigdy 
nie przeszedł obojętnie obok człowieka cierpiącego. Będąc samemu ciężko 

chorym pokazał, jak nadać sens cierpieniu i chorobie i jak dzięki tym doświad-
czeniom zbliżyć się do Ojca. Uważał, że należy walczyć z chorobą, bo zdrowie 
jest darem boskim, ale uczył też, jak zmierzyć się z cierpieniem.

Świętowanie Dnia Chorego to nie tylko modlitwa i uroczyste Msze Święte, ale 
to także czas organizowania różnych konferencji, przybliżających istotę aktu-
alnych problemów, dotykających ludzi chorych i ludzi świata medycyny. A z 
okazji Światowego Dnia Chorego – jak do tej pory – co roku jest ogłaszane 
orędzie papieskie i było zawsze wyrazem zatroskania o chorych i cierpiących 
oraz o środowisko pracowników służby zdrowia.

Na jubileuszowy, bo XXV Światowy Dzień Chorego, Papież Franciszek wydał 
orędzie zatytułowane: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1, 49)” i zachęca w nim, aby zawsze patrzeć na 
chorego jak na osobę.

Ojciec Święty w sposób szczególny pragnie przypomnieć nam, że:  „Z pewno-
ścią czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie 
się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoral-
nej, które będą miały miejsce w tych dniach (…), wniosą nowy ważny wkład 
w tę posługę. (…) Chciałbym was wszystkich: chorych, cierpiących, lekarzy, 
pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy, zachęcić do kontemplowania w 
Maryi, Uzdrowieniu Chorych. (…) Maryja spogląda na nas podobnie jak na 
świętą Bernadetę. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że Dziewica, 
którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią tak, jak się patrzy na osobę. Te 
proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora 
czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna Pani mówi do niej 
z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, że każdy chory 
jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, 
podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, mają swoją 
niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedy-
nie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, 
ale w rzeczywistości nigdy tak nie jest. (…) Maryja dała Bernadecie powołanie 
służenia chorym i wezwała ją, by stała się siostrą miłosierdzia – misji, którą 
wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może 
się odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Po-
częcie o łaskę, byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, 
która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej 
elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna dzielić się 
z innymi. (…) Z okazji Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy 
bodziec, aby przyczynić się do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, 
zdrowia i środowiska; nowy bodziec do walki o poszanowanie integralności 
i godności osoby, w tym przez właściwe podejście do kwestii bioetycznych, 
ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne”.

Papież Franciszek, a wraz z nim Wszyscy Kapłani – Kapelani posługujący w 
placówkach medycznych i w parafiach, życzą wszystkim pracownikom służby 
zdrowia: „aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, na-
śladując wspaniałe świadectwo wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród 
których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis – patronów szpitali i 
pracowników służby zdrowia, a także św. Matkę Teresę z Kalkuty – misjonarkę 
czułości Boga”.

Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej
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Rozmowa z  adwokatem dr n. praw. Joanną Paśkiewicz, współpracującą z Okręgową Izbą
Lekarską w Rzeszowie

LEKARZ CORAZ CZĘŚCIEJ MUSI ZNAĆ PRAWO

Wywiad

Współpracuje Pani z ORL w Rzeszowie  od dwóch lat, pomagając w 
obsłudze prawnej samorządu lekarskiego, ale także prowadząc do-
radztwo prawne lekarzom zrzeszonym w Izbie.  Jakie sprawy najczę-
ściej do Pani trafiają?

Większość porad dotyczy zarzutów które pacjenci kierują pod adresem le-
karzy.   Związane są one między innymi ze  sposobami postępowania w za-
kresie świadczeń zdrowotnych, najczęściej   błędów  w sztuce medycznej. 
Najwięcej zarzutów ostatnio jest kierowanych do stomatologów i gineko-
logów, być może z tego powodu, że z usług stomatologicznych korzysta się 
częściej, niż z usług innych lekarzy. W przypadku ginekologów, to zarzuty 
powiązane są najczęściej z prowadzeniem ciąży i przebiegiem porodu. 

Czy mnogość tych spraw spowodowana jest częstszymi przypad-
kami tzw. błędów lekarskich, większą świadomością pacjentów czy 
może aktywnością firm prawnych które motywują pacjentów do 
roszczeń wobec lekarzy?

Myślę, że to większa świadomość prawna motywowana nadziejami du-
żych odszkodowań. Tego typu informacje docierają do nas z różnych stron, 
z mediów, internetu  nawet filmów.   Na szeroko pojętym rynku usług 
prawniczych funkcjonuje coraz więcej  firm zajmujących się zgłaszaniem 
do towarzystw ubezpieczeniowych roszczeń odszkodowawczych i zawie-
raniem ugód pozasądowych. Oferty te zachęcają do prób uzyskania od-
szkodowań nawet za zdarzenia sprzed 10 lat. Zauważam, że liczba takich 
spraw wzrasta. Rozszerza się też zakres zarzutów. Pojawia się coraz więcej 
roszczeń związanych z dokumentacją medyczną. Przepisy dotyczące praw 
pacjenta nakładają na lekarza obowiązek  przechowywania  dokumentacji 
przez określony czas. Jeśli lekarz tego nie dopełni i np. zniszczy ją przed 
czasem, pacjent może rościć sobie prawo do odszkodowania, łącznie z wy-
stąpieniem  na drogę postępowania sądowego. 

Lekarz więc oprócz poszerzania wiedzy medycznej, prawidłowej 
diagnostyki i leczenia  musi jeszcze znaleźć czas na czytanie przepi-
sów prawnych i archiwizację  dokumentów medycznych...

Prawo medyczne cały czas ewoluuje i lekarz jest zobowiązany do jego zna-
jomości. Nie może np. zapomnieć o prawidłowych wpisach w dokumen-
tacjach. Muszą być prowadzone zgodnie z przepisami, w sposób czytelny, 
chronologiczny, zawsze z podpisem. Każdy skreślony wpis w dokumentacji 
wewnętrznej  musi być  datowany i podpisany by możliwa była identy-
fikacja osoby, która to zrobiła.  Takie niedopełnienie ma znaczenie przed 
sądem, gdyby pacjent złożył zgłoszenie odszkodowawcze.  Na lekarzu spo-
czywa też obowiązek poinformowania pacjenta o możliwych konsekwen-
cjach danego zabiegu,  przed sądem to lekarz musi udowodnić, że dopełnił 
tego obowiązku Tutaj została odwrócona zasada ciężaru dowodu, bo aku-
rat tak wymaga tego orzecznictwo Sądu Najwyższego. Bez dokumentacji 
medycznej lekarz ma  niewiele  możliwości wykazywania swych racji przed 
sądem. Dokumentacja medyczna w toku postępowania sądowego, czy to 
karnego czy cywilnego, staje się orężem lekarza, dlatego jest tak istotna.

A jak Pani ocenia świadomość prawną lekarzy, są przygotowani do 
obrony swoich decyzji?

Od wielu lat uczestniczę w szkoleniach lekarzy,  ta świadomość prawna 
wzrosła w sposób istotny. Ale martwi mnie, że lekarz z racji swojego zawo-

du musi posiadać przeogromną wiedzę medyczną i ciągle ją poszerzać, a 
jest jeszcze zobowiązany  zaznajamiać się ze sprawami prawnymi. A prze-
pisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza jest tak dużo, że prawni-
cy z mozołem za nimi nadążają.  Trudno mi sobie wyobrazić jak lekarz ma 
znaleźć na to czas, tym bardziej, że nierzadko przepisy są nieprecyzyjne, 
dają pole dla różnej interpretacji. Wskazane zatem jest szkolenie lekarzy w 
tym zakresie, przekazywanie im wiedzy w maksymalnie jasny, zrozumiały 
sposób.

Czy zdaniem Pani  na kierunkach medycznych powinny zostać wpro-
wadzone  zajęcia z zakresu prawa dla lekarzy?

Myślę, że jest to ciekawy pomysł. Wykładanie przepisów związanych z wy-
konywaniem zawodu lekarza byłoby w sytuacji ciągłych zmian prawnych 
nakładających na lekarzy różne obowiązki, chyba wskazane.  Wiedza do-
tycząca sporządzania dokumentacji medycznej, podstawowych dokumen-
tów tam zawartych, sposobu ich zapisywania, archiwizacji to podstawa 
którą lekarz musi znać. Ba, samo wystawianie recept objęte jest wieloma za-
pisami prawnymi  i - choć może zabrzmi to dziwnie -  dziś prawnicy szkolą  
lekarzy jak prawidłowo wypisać recepty na leki refundowane. W przypadku 
kontroli NFZ każdy zapis na recepcie musi być zgodny z przepisami. Prawo 
medyczne nieustannie się zmienia, nakłada na lekarzy kolejne obowiązki, 
dlatego warto  przyszłych medyków  już w okresie studiów przygotowywać 
do takiego właśnie myślenia.  
  
Okazuje się, że w obecnych realiach  lekarzom bez prawników cięż-
ko byłoby sobie poradzić. Stąd też Pani obecność w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Rzeszowie. W jakim zakresie lekarze zrzeszeni w samo-
rządzie lekarskim mogą uzyskać tu poradę prawną?

Porady związane są najczęściej z interpretacją różnych nowych aktów 
prawnych. Ostatnio np. miałam ciekawe pytanie dotyczące lekarzy medy-
cyny pracy, którzy zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi mają wykony-
wać rozszerzone badania dotyczące określonych zawodów. W rozporządze-
niu  zapomniano jednak o ważnym aspekcie, mianowicie kto ma ponieść 
koszty dodatkowych badań jeśli umowa  między  ośrodkami medycyny 
pracy, a pracodawcami została zawarta w wyniku przetargu publicznego. 
Tu pojawia się problem aneksowania takiej umowy, a to nie zawsze będzie 
możliwe,  trudno wówczas lekarzowi  realizować rozporządzenie ministra 
zdrowia dotyczące rozszerzonego zakresu badań.
Mam sporo pytań od lekarzy o wspomnianą już dokumentację medycz-
ną, kwestie poszanowania godności i intymności pacjenta, a także zgodę 
pacjenta na udzielanie świadczenia zdrowotnego, w tym zgodę pacjenta 
małoletniego.

Kiedy lekarze mogą się z Panią konsultować i jakich czynności praw-
nych mogą oczekiwać w ramach tego dyżuru?

Jestem w OIL przy ul. Dekerta  w czwartki od 13.00 do 16.00. W ramach 
tego dyżuru lekarz może liczyć na poradę, informację, sporządzenie pisma.   
W przypadku kiedy jednak lekarz z racji już toczącej się sprawy wymaga 
obrońcy lub pełnomocnika to mogę takiego lekarza reprezentować, ale już 
poza strukturą Okręgowej Izby Lekarskiej.

Dziękujemy za rozmowę.



7Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Koniec
systemu?
Na naszych oczach historia zatacza koło i wracamy 

do systemu, który został wyklęty i porzucony nie-
całe 20 lat temu. Oczywiście aktualna władza nie 

chce być podejrzewana o związki z PRL i jego spuścizną  
i wszystkie zmiany opatruje inną etykietą ale clou zmian 
oparte jest na zasadach znanych z niechlubnej przeszło-
ści. Czyżby „reformatorom” zabrakło wyobraźni  i  muszą 
wracać do rozwiązań skutecznie skompromitowanych? 
Wszystko wskazuje, że tak!

Jak najskuteczniej zdjąć z siebie odpowiedzialność za 
wielkie niedobory w ochronie zdrowia, nie chcąc prze-
znaczyć adekwatnych środków na jej funkcjonowanie? 
Powierzyć środki samym wykonawcom i tym samym ich 
uczynić odpowiedzialnymi za braki!  To tak, jakby położyć 
20 zł na ladzie w barze i powiedzieć barmanowi-stawiam 
wszystkim kolejkę! Dla obecnych w barze gości to miły 
gest, ale dla barmana to wielki kłopot, szczególnie jeśli 
goście są spragnieni a fundator, który chce się im przypo-
dobać, może odebrać licencję na sprzedaż alkoholu! Tak 
ma wyglądać, w pewnym uproszczeniu, funkcjonowanie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), finansowa-
nej przez lekarzy POZ. Braki finansowe, uniemożliwiające 
skierowanie pacjenta do specjalisty, będące prostą kon-
sekwencją niedoboru środków, w nowej formie organiza-
cyjnej będą kłopotem lekarza POZ i na nim skupi się nie-
zadowolenie pacjentów, natomiast prawdziwi winowajcy 
będą podliczać „oszczędności” i przydzielać sobie … pre-
mie! Zupełnie tak, jak po wprowadzeniu ustawy refunda-
cyjnej! Majstersztyk!

„DOBRODZIEJSTWO” SIECI

Osobne zagadnienie to sieć szpitali i tzw. opieka koordy-
nowana. Sama zasada, że szpitale należące do sieci będą 
finansowane w sposób uprzywilejowany już teraz rodzi 

patologię organizacyjną. Dyrektorzy placówek o węższym 
profilu, które nie spełniają kryteriów „sieci”, zabiegają o fu-
zje z jednostkami większymi- sieciowymi „pewniakami”, 
choć te fuzje nierzadko są bezsensowne z przyczyn me-
rytorycznych czy geograficznych. Sama możliwość uzna-
niowego kwalifikowania szpitala do sieci jest potencjalnie 
korupcjogenna i na pewno wprowadzi dużo zamieszania 
i bałaganu.

Preferowanie przychodni przyszpitalnych kosztem AOS, 
nie jest wprowadzane w trosce o jeszcze lepszą opiekę 
nad pacjentem poszpitalnym, ale zapewne ma na celu ko-
lejne „oszczędności”, bo pacjenta przyjmie lekarz oddzia-
łu czy kliniki… w ramach swojego etatu! To, że ucierpi na 
tym jakość opieki nad pacjentem w oddziale, nikogo już 
nie wzrusza. To, że do przychodni lekarz może przyjść z 
opóźnieniem po wielogodzinnym zabiegu operacyjnym, 
też się nie liczy. Liczą się oszczędności!!!

WŁADZA KOCHA LEKARZY

Wszyscy pamiętamy deklaracje przedwyborcze zarówno 
obecnej pani premier jak i prezesa formacji, która wygra-
ła wybory. Pamiętamy słowa, że lekarze powinni zarabiać 
dobrze i bardzo dobrze… Wszystko wskazuje, że to był 
tylko chwyt reklamowy! Władza nie tylko nie chce doło-
żyć środków finansowych do zdrowia, ale chętnie jeszcze 
coś by skubnęła. Mimo, że mamy najmniej lekarzy w Eu-
ropie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, nie robi się 
nic żeby zachęcić ich do pracy w kraju. No może prawie 
nic… Zupełnie niespodziewanie własną inicjatywą wyka-
zał się wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, który 
stwierdził, że studia medyczne, w odróżnieniu od innych 
kierunków, powinny być płatne. Płatność za studia można 
byłoby odpracować w krajowej publicznej „służbie” zdro-
wia. Można by dyskutować o odpłatności wszystkich ro-
dzajów studiów czy oświaty w ogóle ale stwierdzenie, że 
odpłatność za inne studia jest sprzeczna z Konstytucją RP, 
a za studia medyczne nie- każe myśleć że minister nauki 
utracił kontakt z rzeczywistością albo, że jest to kolejny 
balon próbny i straszak w jednym- ulubiona metoda ko-
munikacji władz ze środowiskiem medycznym. Proponu-
ję obciążyć kosztami studiów wszystkich lekarzy, z eme-
rytami  włącznie, a gdyby niezawisły sąd ( w kraju lub w 
UE) uznał to rozwiązanie za niekonstytucyjne, należałoby 
wypłacić każdemu z nich koszt studiów, który na pewno 
był potrącany przez lata ich pracy przy wynagrodzeniu! 
To, w pewnym stopniu, tłumaczy nasze wciąż niskie za-
robki!

Mówiąc poważnie- jest chyba naprawdę źle, skoro władza 
rozpaczliwie chwyta się tak płaskich i prymitywnych me-
tod. Miejmy nadzieję, że to już długo nie potrwa!

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL



8 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Protokół   z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  15 listopada   2016 r. 

Obecni  wg. listy obecności.

1. Zapoznano się z propozycją Firmy Elliteg ECM  w sprawie progra-
mu dotyczącego elektronicznego archiwum dokumentów. 

2. Otrzymano zaproszenie Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej  na spo-
tkanie z okazji XXV – lecia  uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarskiej, które 
odbędzie  się 14 grudnia 2016 r. 
Zaproszenie zostanie przekazane Komisji Etyki Lekarskiej. 

3. Podjęto uchwały :
Nr 719/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Katarzyna Wieszczek- Zięba
Nr 720/2016/P Nr 719/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę 
członków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Joanna Jucha
Nr 721/2016/P Nr 719/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę 
członków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Anna Guziec
Nr 722/2016/P Nr 719/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę 
członków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Jakub Materna
Nr 723/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Konrad Fejkiel
Nr 724/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Ryszard Głuszczyk
Nr 725/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Patrycja Stankiewicz
Nr 726/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Marcin Stawarz
Nr 727/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Adam Nowak
Nr 728/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Magdalena Jamróz- Babiarz
Nr 729/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Magdalena Pikul 
Nr 730/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Mateusz Łuszczki 
Nr 731/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Michał Lipka
Nr 732/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marek Kryszyński 
Nr 733/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej– 
dotyczy lekarza Małgorzata Biśto 
Nr 734/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jadwiga Ślęzak

Nr 735/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Robert Kijowski 
Nr 736/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Zespół Sjogrena- diagnostyka i leczenie „, Amyloidoza z zajęciem 
nerki  pacjentów reumatologicznych z punku widzenia nefrologa” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział 
Podkarpacki 
Nr 737/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„II Jesienne spotkanie – Pacjent urologiczny w praktyce lekarza POZ” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie
Nr 738/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” 
Neurogenna dysfunkcja dolnych dróg moczowych”; ”Leczenie pęche-
rza neurogennego u dzieci” ; „Zastosowanie toksyny botulinowej w 
leczeniu spastyczności w  mózgowym porażeniu dziecięcym” – przez  
podmiot Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 739/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. : 
„ Prosta terapia  dla pacjentów ze złożonymi problemami  w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego –ABPM  krok po kroku” ; „ Pierwotna i wtórna 
prewencja udaru mózgu – kiedy farmakoterapia  a kiedy rewaskula-
ryzacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tar-
nobrzegu
Nr 740/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
: „Dieta ketogenna” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurolo-
gów Dziecięcych  Rzeszowski Oddział Regionalny
Nr 741/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” 
Co każdy praktyk pediatra powinien wiedzieć  o astmie u małych 
dzieci „; „Zakażenia pneumokokowe- przypadki kliniczne”  - przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Rzeszowski 
Nr 742/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Nieżyt nosa- schematy terapeutyczne” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie Koło w Strzyżowie 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół   z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  22 listopada 2016 r.

Obecni  wg listy obecności . 

1. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Robert Pleśniak i 
Stepan Lysak.

2. Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego postanowiono na naszej stronie internetowej oraz 
w Biuletynie umieścić Komunikat dot.
„ Statystyka sprawozdawcza – metodologia”.

3. Po otrzymaniu pisma dyrekcji jednego ze szpitali podjęto uchwałę 
o powołaniu Komisji Orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza 
do wykonywania zawodu (uchwała poufna). 

4. Prezes  Wojciech  Domka złożył sprawozdanie ze spotkania Pre-
zydiów ORL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i  Wrocławiu 
które odbyło się w dniach 18-20.11.2016 r. w Zamku Kliczków pod 
Wrocławiem.  Z ramienia naszej Izby udział wzięli jeszcze kol. Krzysz-
tof Szuber i kol. Beata Kożak. Podczas spotkania dyskutowano nad 
koniecznością wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej 
czego efektem było przyjęcie wspólnego stanowiska.
Odbyto  również  dyskusję o propozycji zmian prawnych istotnych 
dla harmonijnej współpracy obu zawodów tj.  lekarzy i lekarzy den-
tystów  w jednym samorządzie z poszanowaniem praw obu stron.   

Z Prac ORL
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5. Poruszono sprawę opłat za wynajem pokoi gościnnych w miesz-
kaniu w Warszawie. Po dyskusji zdecydowano o utrzymaniu opłat na 
tym samym poziomie. 

6. Prezes poinformował zebranych o spotkaniu z Panią Wojewodą. 
Tematem spotkania jest sposób powoływania konsultantów woje-
wódzkich w szczególności konsultanta ds. dermatologii. 

7. Podjęto uchwały :
Nr 743/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie w związ-
ku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza – Sabina Polańska 
– Kozdroń
Nr 744/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Marta Strogan 
Nr 745/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Michał Gruca
Nr 746/2016/P  w sprawie powołania Komisji orzekającej w przed-
miocie niezdolności lekarza  do wykonywania zawodu, albo ograni-
czenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych 
– uchwała poufna
Nr 747/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą 
wyłącznie  w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem leczniczym – dotyczy lekarza Michał Ptak 
Nr 748/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą 
wyłącznie  w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem leczniczym – dotyczy lekarza Dominika Bajorek
Nr 749/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Kamil Krawęcki
Nr 750/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Barbara Rusiecka
Nr 751/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Anna Frankowska- Tworek
Nr 752/2016/ P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Robert Pleśniak 
Nr 753/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Joanna Grzegorczyk 
Nr 754/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Katarzyna Skręt 
Nr 755/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Palczak- Truś
Nr 756/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Janusz Ławiński
Nr 757/2016/P w  sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marzena Trąd 
Nr 758/2016/P w  sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Witold Lubas
Nr 759/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy  kształcenia nt. 
Praktyczne aspekty uproszczonej procedury endodontycznej z uży-
ciem systemu narzędzi do pracy w trybie recyprokalnym” – przez 
podmiot „DENTECH” Edward Szczęch i S-KA Spółka Jawna
Nr 760/2016/P w sprawie potwierdzenia  spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia  podyplomowego  dla lekarzy przez  firmę  PRIX  
DOROTA PUCHALSKA 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół   z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  29 listopada   2016 r.

1. Wytypowano kol. Agnieszkę Tomaszewską jako przedstawiciela 
ORL  na posiedzenie Rady Oddziału Podkarpackiego NFZ w Rzeszo-
wie.

2. Przyznano refundację  kosztów szkolenia kol. kol. : Bielak Joanna, 
Włodyka Alicja, Baranowski Bartosz, Warzybok Katarzyna. 

3. Prezes ORL Wojciech Domka odczytał notatkę służbową sporzą-
dzoną po spotkaniu z Panią Wojewodą. 

4. Poruszono sprawę dotyczącą szkolenia lekarzy na biegłych Sądo-
wych – propozycja Śląskiej Izby Lekarskiej. 

5. Zapoznano się z zaproszeniem na konferencję organizowaną przez 
Naczelną Radę Lekarską pt. „ Marihuana – lek czy zagrożenie”. 

6. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- Apel ORL w Szczecinie  do Premiera Rządu RP oraz Senackiej i Sej-
mowej Komisji Zdrowia  w sprawie szczegółowych kryteriów wybo-
ru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów  o udzielanie 
świadczeń opieki  zdrowotnej - ORL w Szczecinie z niepokojem zwra-
ca uwagę  na ustanowione w nim regulacje  skutkujące nierównym 
traktowaniem świadczeniodawców  w szczególności w zakresie spe-
cjalistycznych świadczeń stomatologicznych
- Zaproszenie  na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APRIL 
Polska Medbroker Sp. z o.o. w Warszawie
- Stanowisko ORL w Łodzi  w sprawie projektowanych zmian syste-
mowych w zakresie lecznictwa szpitalnego
- Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 

7. Podjęto uchwały :
Nr 761/2016/P w sprawie ponownego wydania dokumentu „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Jerzy  Winiarz     
Nr 762/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Artur Mach
Nr 763/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  
Joanna Bierawska
Nr 764/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Patrycja Stankiewicz
Nr 765/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Karolina Wróbel
Nr 766/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykony-
wania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – do-
tyczy lekarza Anna Trybuchowicz
Nr 767/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Iwona Mielniczuk
Nr 768/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Marcin Machaj
Nr 769/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza  Jacek Gąsior
Nr 770/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza   Józef Ryżko 
Nr 771/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
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czy lekarza   Michał Gruca
Nr 772/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza   Magdalena Walter- Kasieczko
Nr 773/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza  Maciej Moroch 
Nr 774/2016/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie  indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy 
lekarza Dorota Dzięgiel
Nr 775/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Marek Wiśniowski
Nr 776/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Jerzy Winiarz
Nr 777/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dalia Chrzanowska
Nr 778/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza  Marta Kusz
Nr 779/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza  Jacek Pszeniczny 
Nr 780/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Zygmunt Miłoś
Nr 781/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Postępy w kardiologii Neurologii, chorobie Alzheimera” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 782/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Interdyscyplinarne aspekty trądziku i atopowego zapalenia skóry” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Alergologiczne Oddział Pod-
karpacki
Nr 783/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
System  C-Eye jako narzędzie wspierające neurorehabilitację i komu-
nikację z pacjentem” . – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Rehabi-
litacji Oddział w Rzeszowie
Nr 784/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - 
dotyczy lekarza  Beata Butryn 
Nr 785/2016/P  w sprawie przyznania zapomogi losowej z Funduszu 
Pomocy Koleżeńskiej 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  6 grudnia 2016 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Zaopiniowanie  kandydatów  na stanowiska konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinie :
    a/ okulistyki – pozytywnie zaopiniowano kandydaturę dr n. med. 
Anety Lewickiej–Chomont na to stanowisko ( za - 25, przeciw 0, 
wstrzymujących się 3).
    b/ medycyny sportowej – kandydatura lek. Barbary Surdej wywo-
łała dużą dyskusję .
Głos w dyskusji zabierali : lek. R. Małecka, lek. J. Bieniasz, dr Wojciech 
Domka, lek. St. Pieprzny, dr A. Pluta, lek. St. Bajcar.  Zdecydowany 
sprzeciw tej kandydaturze wyrażała kol. R. Małecka, zaś kol. Janusz 
Bieniasz był zupełnie odmiennego zdania. 
Po dyskusji  głosowano nad kandydaturą lek. Barbary Surdej  na w/w 

stanowisko (za – 3, przeciw -1, wstrzymujących się -24 ). 
Kol. Stanisław Bajcar zaproponował, aby na przyszłości zapraszać na 
posiedzenie rady kandydatów, których członkowie rady będą opinio-
wać. Byłaby możliwość, aby osoby te, mogły się zaprezentować , gdyż 
większość osób z rady ich   nie zna. Propozycję kol. St. Bajcara przyjęto 
pozytywnie. 
Jeden  z członków  rady zgłosił pisemny wniosek w sprawie  wystą-
pienia do Wojewody z propozycją rozważenia możliwości  powoła-
nia na stanowisko konsultanta ds. pediatrii  dr Józefa Rusina, gdyż 
obecny konsultant Prof. Paweł Januszewicz na stale przebywa w War-
szawie, w Rzeszowie bywa około raz w miesiącu. Telefon podany do 
kontaktu jest telefonem sekretariatu Dziekanatu Wydziału Medycz-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan Profesor jest niedostępny w 
codziennej praktyce lekarskiej  dla lekarzy z Podkarpacia, dlatego też 
powołanie konsultanta z Podkarpacia, który zna problemy pediatrii 
naszego terenu oraz będzie dostępny dla wszystkich lekarzy zwra-
cających się o konsultację wydaje się bardzo wskazane. Członkowie 
rady jednogłośnie poparli wniosek kolegi ( 28 osób za).   
Prezes ORL  Wojciech Domka poinformował zebranych o przebiegu 
rozmowy z Panią Wojewodą . Sprawa dotyczyła powołania konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii. 

2. Kol. Krzysztof Marchewka Przewodniczący Komisji Wyborczej 
przedstawił zebranym sprawy dotyczące najbliższych wyborów do 
samorządu lekarskiego.
Ustalono parytet  1 mandat na 40 lekarzy. Ustalono minimalną liczbę 
w rejonie – 40 osób i maksymalną  - 900 osób. Zjazd Sprawozdawczo 
– Wyborczy powinien się odbyć do  30 marca 2018 roku. 
Podjęto  decyzję o połączeniu  Okręgowego Zjazdu  wraz z Zjazdem 
Sprawozdawczo – Wyborczym  ( za – 28 osób).

3. Po zapoznaniu się z prośbą lekarza dentysty o umożliwienie po-
wrotu do pracy po przerwie powyższej 5 lat w wykonywaniu zawo-
du,  powołano Komisję, która ustali harmonogram przeszkolenia.

4. Przyznano  lekarzom zapomogi losowe. 
Kol. Zbigniew Bober wystąpił z apelem, aby lekarze ubezpieczali się 
również od czynności prawnych. 

5. Zatwierdzono uchwały Prezydium. 

6. Za  profesjonalną obsługę biura Komisji Bioetycznej p. Stefani Ko-
ściółek przyznano nagrodę na wniosek Przewodniczącego Komisji  
Bioetycznej.  

7. Zapoznano się z pismem Dyrektora Sanepidu, który zwraca się z 
prośbą do OIL w Rzeszowie o przekazywanie wykazu rejestru praktyk 
lekarskich. Prośbą poddano pod dyskusję . 
Po dyskusji zdecydowano nie udostępniać Sanepidowi takiego wy-
kazu.

8. Doc. Andrzej Pluta Przewodniczący Rady Ośrodka Kształcenia ORL 
w Rzeszowie wystąpił z propozycją do członków rady  o podniesienie 
kwoty wykładowcy na szkoleniach organizowanych przez ośrodek  z 
1 tysiąca  na 1,500 zł.  Propozycję poddano pod głosowanie 
( za 27, 1 wstrzymujący się ).

9. Prezes Wojciech Domka poinformował zebranych o wspólnym 
spotkaniu Prezydiów ORL  w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie 
i Wrocławiu.  Podczas tego spotkania odbyto dyskusję o propozycji 
zmian prawnych istotnych dla harmonijnej współpracy obu zawo-
dów  w jednym samorządzie  z poszanowaniem praw obu stron. 
Dyskutowano  również na temat proponowanych założeń zmian w 
systemie opieki zdrowotnej. 

10. Zapoznano się z orzeczeniami Okręgowego Sądu Lekarskiego w 
Rzeszowie. 

11. Podjęto uchwały :      
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Nr 178/2016 w sprawie powołania Komisji  celem ustalenia przeszko-
lenia  dla lekarza dentysty (….)  w związku ze stwierdzeniem przerwy 
w wykonywaniu zawodu.
Nr 179/2016 w sprawie zobowiązania lekarza dentysty  do odbycia prze-
szkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu.
Nr 180/2016 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 557/2016/P  z dnia 
11.X. 2016 r. 
Nr 181/2016 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 785/2016/P  z dnia 
29.XI. 2016 r.
Nr 182/2016 w sprawie ustalenia liczby członków zebrania wyborcze-
go przypadającego na 1 delegata na OZL  w Rzeszowie VIII kadencji. 
Nr 183/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/2010 ORL z dnia 
9.11.2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Pomocy Ko-
leżeńskiej
Nr 184/2016 w sprawie minimalnej i maksymalnej liczby członków 
zebrania wyborczego na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie VIII  
kadencji. 
Nr 185/2016  w sprawie ustalenia rejonów wyborczych na okres  VIII 
kadencji 2017 -2021
Nr 186/2016 i Nr 187/2016 w sprawie przyznania wsparcia finansowe-
go na częściowe pokrycie nakładów na kancelarię adwokacką. 
Nr 188/2016  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – dotyczy lekarza 
Jarosław Grzyb
Nr 189/2016 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – dotyczy lekarza 
Beata Wisz
Nr 190/2016 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – dotyczy lekarza 
Agnieszka Potoczna
Nr 191/2016 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – dotyczy lekarza 
Agnieszka Szala
Nr 192/2016 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – dotyczy lekarza Jo-
anna Szerszeń 
Nr 193/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Ogólnopolska Konferencja Prawno - Medyczna w Rzeszowie „- 
przez podmiot : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie.
Nr 194/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Konrad Fejkiel 
Nr 195/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Artur Szkielonek 
Nr 196/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Patrycja Bandasiewicz 
Nr 197/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Elżbieta Iwaszek 
Nr 198/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Marta Hus
Nr 199/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Antoni Pyrkosz 
Nr 200/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Anna Wołkanowska
Nr 201/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Krzysztof Kula
Nr 202/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Wiesława Kiszka
Nr 203/2016 2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Rębisz 

Nr 204/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Renata Krajewska 
Nr 205/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  i w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Gabriela 
Pabian – Szczygieł
Nr 206/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  i w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł 
Szczerba
Nr 207/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  i w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jolanta 
Hocek- Odrzywolska 
Nr 208/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  i w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Beata 
Żłobecka - Pasierb
Nr 209/2016  w sprawie przyznania nagrody
Nr 210/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przygotowanie 
i wygłoszenie wykładu na szkoleniach  organizowanych przez Ośro-
dek Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.  

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  20 grudnia 2016 r.  

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 786/2016/P w sprawie wpisani lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Mateusz Rozmus
Nr 787/2016/P w sprawie wpisani lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Elmira Kozicka 
Nr 788/2016/P w sprawie wpisani lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Tomasz Kołodziej 
Nr 789/2016/P w sprawie wpisu do rejestru formy kształcenia nt. „ In-
nowacyjne zabiegi hybrydowe w kardiologii – osiągnięcia  ostatnich 
10 lat w UJ”, „ Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej”; 
„Typowe i nietypowe objawy zaburzeń rytmu serca” ;” Wskazania do 
zabiegów ablacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie 
Koło w Stalowej Woli. 
Nr 790/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Współczesne leczenie osteoporozy – praktyczne aspekty”; „Ocena 
gęstości kości w praktyce klinicznej” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Reumatologiczne Oddział Podkarpacki.
Nr 791/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez Firmę Mar-
rodent Sp. z o.o. z Bielska – Białej
Nr 792/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Kamil Dworak
Nr 793/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Marta Strogan 
Nr 794 /2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Łukasz Zimny 
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Nr 795/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Marcin Wojtowicz 
Nr 796/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem – dotyczy  lekarza Monika Grzegorzak 
Nr 797/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Karolina Radwan 
Nr 798/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Małgorzata Radzie-
wicz 
Nr 799/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Anna Bogaczyk 
Nr 800/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy Lekarza Jolanta Janczura – 
Fryźlewicz 
Nr 801/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Andrzej Jasiewicz 
Nr 802/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Wacław Mazur
Nr 803/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Andrzej Pogorzelski 
Nr 804/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Tokarska – 
Giszter
Nr 805/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dominik Ungeheuer
Nr 806/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej oraz  w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza 
Wojciech Burkot
Nr 807/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarzy : Arkadiusz Zych, Marta Winiarska, Maria 
Mroczek, Paweł Staszewski i Anna Rębisz
Nr 808/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Mateusz Klepek 
Nr 809/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy Mag-
dalena Klepek 
Nr 810/2013/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy Justyna 
Szczęsna
Nr 811/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
Agnieszka Peszko
Nr 812/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Neuroprotekcja u osób z otępieniem”, „Medycyna  a meteorologia”- 
przez podmiot Polskie Towarzystwo  Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 813/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Damian Lis
Nr 814/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki – dotyczy 
lekarza Kinga Hammer
Nr 815/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy – dotyczy lekarza Rafał Stryjecki
Nr 816/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w  formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Barbara Baran- Stryjecka
Nr 817/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jan Flakiewicz
Nr 818/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem – dotyczy lekarza Janusz 
Zdziebło 
Nr 819/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Kamler- Pado
Nr 820/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marek Kulczyk 
Nr 821/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jakub Sokołowski 
Nr 822/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – 
dotyczy lekarza Ewa Drabik - Peszko
Nr 823/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – 
dotyczy lekarza Dorota Jędral - Gerritsen
Nr 824/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – 
dotyczy lekarza  Marcin Łukaszewski

2. Prośba Kancelarii Adwokackiej o objęcia patronatem publikacji pt. 
„Szkody na życiu i zdrowiu. Dochodzenie roszczeń” .
Prezydium postanowiło objąć patronatem  powyższą publikację.

3. Poruszono sprawy bieżące między innymi wyposażenie planowa-
nej  restauracji  w piwnicy siedziby izby. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  3 stycznia 2017 r.  

Obecni wg listy obecności. 

1. Po zapoznaniu się z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarno-
brzegu  dotyczącym kandydatów na lekarzy sądowych postanowio-
no pismo umieścić na stronie internetowej OIL celem zgłaszania się 
chętnych lekarzy na te stanowiska.  

2. Wytypowano przedstawicieli  ORL w  skład komisji konkursowych 
w osobach:
- na stanowisko Zastępcy  Kierownika ds. medycznych w SGP ZOZ w 
Brzostku–kol. Janusza  Bieniasza
- na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiato-
wego w Mielcu – Kol. Marzannę Nykiel 
- na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – kol. Krystynę Cyran  
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3. Podjęto uchwały : 
Nr 1/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza 
Antoni Pyrkosz
Nr 2/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza 
Maciej Dmitruk 
Nr 3/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza 
Agnieszka Kamycka 
Nr 4/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Barbara Piechnik 
Nr 5/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Alicja Sitek- Bajowska
Nr 6/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Agnieszka Kamycka 
Nr 7/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Agata Ryczko 
Nr 8/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Wojciech Surmacz
Nr 9/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Magdalena Janowska
Nr 10/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Andrzej Czerwiec
Nr 11/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Halina Wróblewska
Nr 12/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Artur Chmielowski
Nr 13/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Magdalena Sewielska – Dąbkowska
Nr 14/2017/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Matylda Dzik
Nr 15/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Barbara Murjas
Nr 16/2017/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy  lekarza Jacek Rzucidło 
Nr 17/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotycz lekarza Arkadiusz Bielecki 
Nr 18/2017/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotycz lekarza Piotr Stopa
Nr 19/2017/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotycz lekarza Małgorzata Partyka 
Nr 20/2017/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotycz lekarza Radosława Jakóbiec
Nr 21/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Schossler
Nr 22/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jolanta Soboń
Nr 23/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Kicia
Nr 24/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-

konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Marcin Kicia
Nr 25/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Edward Dec
Nr 26/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Grażyna Szela 
Nr 27/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Róża Jaworska- Nitkiewicz
Nr 28/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie  leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Marta Kusz
Nr 29/2017/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie  leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Iwona  Budryszek – Wolska 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  10  stycznia 2017 r.  

Obecni wg listy obecności. 
1. Zapoznano się z pismem NRL dotyczącym wskazania  ewentual-
nego kandydata na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie 
psychiatrii  dzieci i młodzieży. 
Stwierdzono , że w naszej OIL brak jest osoby spełniającej te wymogi. 

2. Zapoznano się z pismem dziennikarzy zawierającym propozycje 
współpracy. Członkowie Prezydium  nie byli zainteresowani  formą 
współpracy. 

3. Zdecydowano o przystąpieniu i wniesieniu  opłaty w wysokości 
100 zł (rocznie) za przynależność do Stowarzyszenia Klaster „Techno-
logia w Medycynie”

4. Wytypowano  kol. Alicję Wysocką  jako przedstawiciela ORL w skład 
komisji konkursowej na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Medycz-
nych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w 
Rzeszowie. 

5. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. Małgorzacie  Lisak.

6. Przyznano świadczenie z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej .

7. Prezes ORL przedstawił członkom Prezydium wyliczenie kosztów 
utrzymania nowej siedziby OIL w Rzeszowie. 

8.  Podjęto uchwały :
Nr 30/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Stymulacja serca w zapisach EKG” – przez podmiot Towarzystwo In-
ternistów Polskich Oddział Podkarpacki .
Nr 31/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Kocik 
Nr 32/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jerzy Piechnik  
Nr 33/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Eliza Lis
Nr 34/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Michał Ptak 
Nr 35/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza  Jerzy Winiarz
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Nr 36/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą   w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Banaś-Mohsin
Nr 37/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Bazanowska
Nr 38/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Machowska
Nr 39/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Agnieszka Florek – Michalska
Nr 40/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Marek Kossowski
Nr 41/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Konrad Dudek
Nr 42/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład,  w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Paweł Rodziński
Nr 43/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Mirosław Smusz 

Na tym Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  24  stycznia 2017 r.  

Obecni wg listy obecności. 

1. Zapoznano się z nazwiskami laureatów XVI edycji Plebiscytu Eskulap.

2. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach : 
Eugeniusz Świergul i Stanisław Sajdek. Wypłacono lekarzowi świad-
czenie pieniężne w związku z ukończeniem 80 roku życia.

3. Wyrażono zgodę Rzecznikowi i pracownikowi biura ORZOZ na po-
krycie kosztów przelotu samolotem na szkolenie w Warszawie. Cena 
biletów lotniczych jest porównywalna do ceny biletu PKP. 

4. Podjęto uchwały :
Nr 44/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Artur Szkielonek 
Nr 45/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Joanna  Klęba
Nr 46/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Jakub Ławiński
Nr 47/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Dagna Brzęcka
Nr 48/2017/P w sprawie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Lucyna Pawlaczyk 
Nr 49/2017/P w sprawie wpisu  do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – doty-
czy lekarza Tomasz Kondraciuk 

Nr 50/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Jakub Gabiński 
Nr 51/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza   Bartosz Krawczyk 
Nr 52/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Agnieszka Krawczyk 
Nr 53/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Maciej Łabuz
Nr 54/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza   Maciej Berbecki 
Nr 55/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza  Katarzyna Miłto 
Nr 56/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Michał Osuchowski
Nr 57/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Joanna Przemykalska- Wołos
Nr 58/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Adrianna Długosz
Nr 59/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Piotr Gołąb
Nr 60/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów działal-
ność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – Paulina 
Kryczko 
Nr 61/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów działalność 
leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy leka-
rza  Tomasz Rodak 
Nr 62/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów działalność 
leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Konrad Kielar 
Nr 63/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów działalność 
leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Jakub Niemiec
Nr 64/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Pacholec 
Nr 65/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  - dotyczy lekarza Krystyna  Lubera
Nr 66/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – dotyczy lekarza  
Jakub Sokołowski 
Nr 67/2017 /P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów działal-
ność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza   Piotr Habało.
Nr 68/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarzy : Magdalena Szela Słowik, Robert Słowik 
Nr 69/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza  - Stanisław Herman
Nr 70/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
,,Autoimmunologiczne zapalenie mózgu” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Patologów Oddział Podkarpacki .

Na tym posiedzenie Prezydium  zakończono.

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia
Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

1. Narodowy program zdrowia na lata 2016-2020  / Dz.U.16.1492/
2. System informacji  w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.1535 tj//
3. Refundacja leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych  / Dz.U.16.1536 tj/
4. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.16.1538/
5. Zakres zadań lekarza p o z / Dz.U.16.1567/
6. Zmina rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.16.1580/
7. Zawód felczera  / Dz.U.16.1618 tj/
8. Działalność lecznicza  / Dz.U.16.1638 tj/
9. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów  / Dz.U.16.1665 tj/
10. Szczegółowe warunki pobierania , przechowywania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów  / Dz.U.16.1674/
11. Badania lekarskie cudzoziemca, ubiegającego się o ochronę międzynarodową  / Dz.U.16 1724/
12. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych / Dz.U.16.1743 tj/
13. Informacja udzielana zakładom ubezpieczeń  przez podmioty wykonujące działalność leczniczą / Dz.U.16.1754/  -  obowiązuje od 

26.11.16r i przewiduje co ma zawierać wystąpienie o taką informację, a przede wszystkim pisemną zgodę ubezpieczonego lub 
jego przedstawiciela ustawowego

14. Kryteria zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności / Dz.U.16.1769 tj/
15. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych / Dz.U.16.1793 tj/
16. Centrum Urazowe dla dzieci  / Dz.U.16.1806/
17. Zmiana rozp. W sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych / Dz.U.16.1815/
18. Oznakowanie krwi i jej składników / Dz.U.16.1845/
19. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ;;Za Życiem’’ / Dz.U.16.1860/
20. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi  / Dz.U.16.1866 tj/
21. Państwowe Ratownictwo Medyczne  / Dz.U.16.1868 tj/
22. Specjalizacja diagnostów laboratoryjnych  / Dz.U.16.1950/
23. Zmiana rozp. w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym / Dz.U.16.1957/
24. Zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.16.2020/
25. Badania lekarskie pracowników, zakres profilaktycznej opieki nad pracownikami i orzeczenia lekarskie do celów Kodeksu Pracy  / 

Dz.U.16.2067 tj/
26. Badania na okoliczność alkoholu, środków odurzających w organizmie skazanego pozbawionego wolności  / Dz.U.16.2071/
27. Zmiana rozp. w sprawie zakresu danych udostępnianych Powiatowym Zespołom do spraw osób niepełnosprawnych  / 

Dz.U.16.2108/
28. Zmiana rozp. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego / Dz.U.16.2131/
29. Akredytacja w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.2135 tj/
30. Prawo Farmaceutyczne  / Dz.U.16.2142 tj/
31. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji  / Dz.U.16.2162/
32. Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa szpitalnego  / Dz.U.16.2163/
33. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Dz.U.16.2164/
34. Zmiana ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  / Dz.U.16.2173/  
35. Sposób pobierania materiału genetycznego i warunki jego przechowywania  / Dz.U.16.2179/
36. Roczna informacja z zakresu zadań publicznych  / Dz.U.16.2116/
37. Standard organizacyjny opieki zdrowotnej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii / Dz.U.16.2218/
38. Diagnostyka laboratoryjna / Dz.U.16.2245 tj/
39. Zm. rozp. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

składania ofert, powoływania komisji konkursowej oraz trybu jej pracy  / Dz.U/17.44-  wprowadza możliwość doręczenia oferen-
towi oświadczenia i zawiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów doty-
czących podpisu elektronicznego, jeśli oferent wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków, wskaże adres poczty 
elektronicznej, a doręczający uzyska niezwłocznie nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym 
przekazano oświadczenie lub zaświadczenie, potwierdzenie doręczenia pisma.

40. Zmiana rozp. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego  / Dz.U.17.103/
41. Określenie rzadkich grup krwi, których pobranie wymaga zabiegu uodpornienia  / Dz.U.17.235/
42. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej  / Dz.U.17.236/
43. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.17.237/
44. Badania lekarskie do kierowania pojazdami i kierowców / Dz.U.17.250 tj/
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KALENDARZ WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY LEKARZY
I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY NA OKRES VIII KADENCJI

1. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

do 31 grudnia 2016 r.
•	 podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, w sprawie ustalenia:

– liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (jednolitej dla wszystkich rejonów wyborczych),
– minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego.

od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r.
•	 okręgowa komisja wyborcza ustala rejony wyborcze, które mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki zasadniczego podziału 

terytorialnego kraju, grupy lekarzy,
•	 okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, podejmuje uchwałę o utworzeniu rejonów wyborczych na 

okres VIII kadencji,
•	 okręgowa komisja wyborcza, na podstawie w/w uchwały okręgowej rady lekarskiej, ustala imienne listy członków rejonów wybor-

czych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym Uchwała okręgowej komisji wyborczej obejmu-
je członków okręgowej izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

•	 okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej (BIP), 
udostępnia je do wglądu w siedzibie okręgowej izby lekarskiej oraz informuje członków o wpisaniu na listę danego rejonu.

 
2. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO I LICZBY MANDATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

do 14 kwietnia 2017 r.
•	 okręgowa komisja wyborcza przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego,
•	 okręgowa komisja wyborcza ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym 

rejonie wyborczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby,
•	 okręgowa rada lekarska w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych podejmuje, na wniosek okręgowej komi-

sji wyborczej, uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji nie mniejszej niż 80 i nie większej niż 400.
 

Przepisy prawne

INFORMACJA RADCY PRAWNEGO O OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNYM ZA 2016 R. DLA INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ:

MZ-11  do 30 marca 2017r dla ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ
MZ-13 – do 15 luty 2017r w zakresie gruźlicy i chorób płuc
MZ-14  - do 28 luty 2017r dla świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
MZ – 15  - do 28 luty 2017r jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnienia od alkoholu
MZ-19  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie leczenia domowego
MZ-24  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa
MZ-35A – do 28 luty 2017r badania profilaktyczne pracujących
MZ-88 – do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą
MZ-89  - do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą.

ODPADY MEDYCZNE:

do 15 marca 2017r należy złożyć do marszałka województwa  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach do ich odzysku i unieszkodliwienia za poprzedni rok

KASY FISKALNE:

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszło w życie rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.16r w sprawie zwolnień z obowiąz-
ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.16.2177/. Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarzy i 
lekarzy dentystów jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania tylko w sytuacji gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za 
wykonaną usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowe- kredytowej, a z dowodów dokumentują-
cych zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Od 31 stycznia 2017r zmienia się rozporządzenie MZ w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego  
/ Dz.U.17.103/. Przepis wprowadza dwie dodatkowe formy kształcenia: udział w kursie medycznym nieobjętym programem 
specjalizacji lub nabywanej umiejętności udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu tele-
wizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej.
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Wybory

3. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBORCZYCH

do 15 maja 2017 r.
•	 okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu ostatecznych list członków rejonów wyborczych bezzwłocznie ogłasza w biuletynie OIL 

oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,
•	 zgłaszanie do okręgowej komisji wyborczej, przez członków rejonu, kandydatów na delegatów,
•	 okręgowa komisja wyborcza w drodze uchwały sporządza i zamyka listę kandydatów w rejonie wyborczym.

do 31 maja 2017 r.
•	 Okręgowa komisja wyborcza publikuje na stronie internetowej izby listy kandydatów oraz udostępnia je w siedzibie okręgowej 

izby lekarskiej.
•	
4. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH

do 31 października 2017 r.
•	 powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej,
•	 ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, w danym 

rejonie wyborczym,
•	 przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania
•	 i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,
•	 przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określonego rejonu wyborczego w drodze 

korespondencyjnej,
•	 przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowa-

nia w danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.
 
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

do 15 listopada 2017 r.
•	 sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia wyborów przez komisję wyborczą,
•	 uchwała okręgowej komisji wyborczej w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wybor-

czym, potwierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
•	 opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na podstawie w/w uchwały okręgowej komisji wyborczej).
 
6. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

do 15 grudnia 2017 r.
•	 w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach:
•	 protest przeciwko ważności wyborów zgłoszony przez członka rejonu wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
•	 okręgowa komisja wyborcza przekazuje protest okręgowemu sądowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu,
•	 okręgowy sąd lekarski rozpatruje protest i wydaje postanowienie w przedmiocie ważności/nieważności wyborów do 14 dni od 

dnia otrzymania protestu,
•	 Obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie (miesięczniku).
 
7. KOLEJNE TURY WYBORÓW

do 31 stycznia 2018 r.
•	 w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą 

okręgowej rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowadza kolejne wybory na wakujące mandaty w re-
jonach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty zostały obsadzone albo na skutek 
postanowienia sądu o nieważności wyborów albo na pisemny wniosek co najmniej 20% członków rejonu wyborczego, w którym 
nie odbyły się wybory,

•	 lista kandydatów jest ponownie ustalana i może uwzględniać nowych kandydatów,
•	 przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych przebiega analogicznie jak w pierwszej turze wyborów
•	 kolejne tury wyborów przeprowadza okręgowa komisja wyborcza co najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby mandatów 

delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
•	 w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach
•	 Obwieszczenie o wynikach II tury wyborów (i ew. kolejnych) publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.
 
ZWOŁANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

do 31 marca 2018 r.
zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo – wyborczych okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 dni od dnia 
ogłoszenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowadzonych w ostatniej turze wyborów).
•	 Obwieszczenie o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 
ZWOŁANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
15 do 31 maja 2018 r. 
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Konferencje, szkolenia

VIII Podkarpacka Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

W dniach 3-4 lutego 2017 r. odbyła się VIII Podkarpacka Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie. 
Organizatorem konferencji była Komisja Stomatologiczna ORL w Rze-
szowie oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Rzeszowie 
przy patronacie Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie. W 
konferencji wzięło udział 220 lekarzy z OIL w Rzeszowie, OIL w Krakowie 
i Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz zaproszeni goście z OIL w Lublinie 
i Warszawie.

Zgromadzonych powitał Prezes ORL w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Dom-
ka, a konferencję otworzyli Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL 
w Rzeszowie lek. dent. Radosław Maksymowicz oraz Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Stomatologicznego Oddział w Rzeszowie dr hab. n. med. Bogumił 
Lewandowski prof. nadzw. UR. 

Konferencję uświetnili swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ró-
żyło i prof. dr hab. n.med. Joanna Wysokińska-Miszczuk z UM w Lublinie oraz 
prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka z AM w Poznaniu. Jako wykładowcy wy-
stąpili również dr n. med. Marcin Aluchna, dr n.med. Dariusz Pituch, dr n. med. 
Michał Paulo oraz lek. dent. Grzegorz Ziętek.

W drugim dniu konferencji z wykładem wystąpił dr hab. n. med. Bogumił Le-
wandowski prof. nadzw. UR kierownik naukowy konferencji oraz młodzi leka-
rze z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódz-
kiego Nr 1 w Rzeszowie: lek. dent. Mateusz Dymek i lek .dent. Michał Leja.

Tradycyjnie każdy dzień konferencji kończy spotkanie towarzyskie.  W pierw-
szym dniu uczestnicy konferencji spotkali się  w Klubie „Piekiełko” w Hotelu 
Rzeszów, natomiast drugi dzień uświetnił Bal Lekarza.
Sponsorami Głównymi VIII Podkarpackiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Lekarzy Dentystów byli: Ford Res Motors oraz Colgate. Pozostali sponsorzy 
to: Blendamed, Dentsply Sirona, Arkona, SGS Dental, MIP Pharma, Cerkamed, 
Septodont, Optident, Denon Dental Bego, NZOZ Ortodent, Dental Tree, Ka-
dent System, Gent, Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI,Quasdro-
stom, ATZ Farmont, Zdrowie i Uroda.

Konferencja okazała się niezwykle ciekawa pod względem  bogatej tematy-
ki wykładów oraz obecności znamienitych wykładowców. Obsługę biurową 
konferencji zapewnili pracownicy Biura OIL w Rzeszowie. 

Za organizację konferencji należy się duże uznanie i podziękowania dla lek. 
dent. Radosława Maksymowicza -przewodniczącego Komisji Stomatologicz-
nej ORL w Rzeszowie.

Sekretarz Komisji Stomatologicznej
ORL w Rzeszowie  lek. dent. Beata Kożak

Posiedzenie naukowe PTOiTr – ODDZIAŁ PODKARPACKI

Organizator: Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu

Miejsce spotkania:
Dwór Kresowy, 37-550 Radymno, ul. Słowackiego 36, http://www.dwor-kresowy.pl/index.php/pl
Data: 22.04.2017 r., godzina: 10:00
Współrzędne GPS: 49°57’26.0”N 22°48’32.7”E

Tematyka:
1. „Endoprotezoplastyka bipolarna – problemy zwichnięć u ludzi w starszym wieku” – lek. Piotr Szremski, lek. Maciej Kaczmarz; Szpital 
Wojewódzki Przemyśl – 15 minut
2. „Bark – coś nie tak z tym zespoleniem?” lek. Mateusz Orzechowski; Szpital Specjalistyczny Jasło – 15 minut
Przerwa kawowa 10 min.
3. Powikłania leczenia złamań krętarzowych z użyciem zespoleń: m.Targon, FN, gwoździa Gamma” – dr n.med. Aleksander Panek, lek. 
Michał Czewiec; Centrum Medyczne w Łańcucie - 20 minut
4. „Powikłania po złamaniu typu ‘pilon- fracture’ u chorej po udarze mózgu”- lek. Konrad Potępa SP ZOZ Szpital Rejonowy w Przewor-
sku – 10 minut
5. Dyskusja obejmujące tematykę wystąpień.
6. Sprawy organizacyjne OP PTOiTr, przyjęcie nowych członków, informacje o kolejnych szkoleniach, sprawa wspólnego konta ban-
kowego z Zarządem Głównym PTOiTr, problem z ze zbieraniem składek członkowskich.
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Karnawał

Niech żyje bal..
Piękne stroje, wspaniała muzyka i roztańczeni uczestnicy, kolej-
ny niezwykły Bal Lekarza pozostaje już tylko na pamiątkowych 
fotografiach i w naszych wspomnieniach. Ale po kolei… cofnij-
my się do czwartego lutego, sobotnia noc, Hotel Rzeszów.

 Tegoroczny bal rozpoczął się na  długo przed oficjalnym otwar-
ciem go przez szanownego prezesa Wojciecha Domkę. Pomysł, 
jaki podsunęli organizatorzy, czyli konkurs na nakrycie głowy za-
równo dla pań jak i dla panów sprawił, że przygotowania, a co za 
tym idzie, dobra zabawa, rozpoczęły się już w naszych domach. Od 
pierwszych minut balu atmosfera była wspaniała. Podziwialiśmy 
wzajemnie pomysłowość , poczucie humoru i chęć dobrej zaba-
wy naszych koleżanek i kolegów. Główne nagrody w konkursie 
tj. cylinder i laseczka dla pana oraz piękna suknia wieczorowa dla 
pani, ufundowane przez jednego z naszych sponsorów Centrum 
Mody Ślubnej  Impresja, miały swoją wagę, ale jak było widać po 
rozbawionych uczestnikach balu, szampańska zabawa była najważ-
niejsza. Jury pod przewodnictwem kol. Marii Szuber, miało twardy 
orzech do zgryzienia, bo jak tu wybrać zwycięzców z grona ponad 
300 uczestników?

Gdy informacja o konkursie pojawiła się na stronie internetowej 
naszej izby, dało się słyszeć głosy : „fajny pomysł, ale raczej nie dla 
mnie”, a przecież wszyscy dobrze znamy nasze środowisko, indywi-
dualistów tu bez liku, trudno o wspólne zdanie, a jednak okazało się, 
że potrafimy się bawić, że pomysłowość i fantazja nie znają granic. 

Była koleżanka z nożem wbitym w głowę (małżonek neurochirurg 
umiejętnie poprowadził cięcie , nie uszkadzając mózgu, bo koleżan-
ka bawiła się świetnie wraz ze swym oprawcą), dama z wiankiem  
z żywych kwiatów, mimo niesprzyjającej pory roku, kapitalna para: 
świetnie tańczący pilot w ogromnych ray-banach z towarzyszącą 
mu stewardesą.

Fantazyjna czapka pirata z Karaibów zdobiła głowę innego z kole-
gów. Nie brakowało też wschodnich klimatów: fezów, mycek,turba-
nów. Niektórzy wybierali peruki, być może w celu ukrycia braków 
w owłosieniu.

Sala balowa pomieściła wszystkich gości i mimo dużej liczby 
uczestników, nie było tłoku.  Oprócz członków naszej Izby bawili się 

z nami  przedstawiciele śląskiej, krakowskiej, beskidzkiej, szczeciń-
skiej i  warszawskiej izby. Z rozmów z zaproszonymi gośćmi można 
było wywnioskować, że są pod wrażeniem funkcjonowania nasze-
go samorządu.  Grający dla nas zespół braci Horoszko, ten sam który 
bawił nas w zeszłym roku, tym razem staranniej dobrał repertuar i 
nie ranił naszych uszu utworami z gatunku disco polo. Parkiet był 
stale wypełniony roztańczonymi uczestnikami balu, a bolące nogi 
świadczyły o tym, że mimo bogatej oferty kulinarnej, muzyka nie 
pozwalała usiedzieć na miejscu.

Zabawę uświetnił pokaz sukien wieczorowych sponsora naszego 
balu Centrum Mody Ślubnej  Impresja a także brawurowo wyko-
nany przez utalentowanych, młodziutkich tancerzy pokaz tańców 
towarzyskich.

Tutaj pragnę wspomnieć o drugim sponsorze naszego balu.  Był 
nim Dealer Ford Res Motors, który również ufundował nagrodę w 
postaci weekendu z samochodem marki Ford.

Dla wielu uczestników Bal Lekarza stał się obowiązkowym punktem 
karnawału. Osobiście już kolejny rok rezygnuję z uczestniczenia w 
zabawach sylwestrowych, niecierpliwie oczekując naszego balu. 
Pragnę pogratulować organizatorom koleżance Marii Szuber i ko-
ledze Radosławowi  Maksymowiczowi za to, że nie tylko utrzymują 
wysoki poziom imprezy, ale z roku na rok go podnoszą. Chapeaux 
bas!

Bal cieszy się już tak dużą renomą w naszym środowisku, że wię-
cej jest chętnych, by w nim uczestniczyć, niż może pomieścić sala. 
Zaproszenia rozchodzą się błyskawicznie. Rozbudowa sali balowej 
hotelu byłaby chyba najlepszym remedium na tę bolączkę. Na po-
cieszenia dla wszystkich zawiedzionych, dla których brakło zapro-
szeń, proponujemy udział w Bankiecie Jesiennym, organizowanym 
w tym samym miejscu w październiku 2017 r. na zakończenie Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej lekarzy Dentystów (informacja o 
balu zostanie umieszczona na stronie internetowej OIL w Rzeszo-
wie). Dobra zabawa gwarantowana!

lek. dent. Artur Czurczak
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Doktorat

Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 
pod tytułem:  „Wartość rezonansu magnetycznego 
kręgosłupa po leczeniu operacyjnym zmian zwy-
rodnieniowych krążków międzykręgowych”  oraz 
po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień 
naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medy-
cyny nadany uchwałą Rady I-go Wydziału Lekarskiego z 
Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie z dnia 17.01.2017 r. 
Promotor - Dr hab. n. med. Witold Krupski prof. nadzw.
Recenzenci - Prof. dr hab. n. med. Romana Bogusław-
ska-Walecka Dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab 
prof. nadzw.

Choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego 
jest obecnie chorobą cywilizacyjną. Wynika to z szybko 
postępującej zmiany trybu życia współczesnego czło-
wieka. Pomimo wyraźnego postępu w leczeniu zabie-
gowym zmian zwyrodnieniowych krążków międzykrę-
gowych, wciąż istniejącym problemem klinicznym jest 
obecność pooperacyjnego bólu pleców (ang. low back 
pain) oraz pooperacyjnego bólu szyi (ang. neck pain). W 
diagnostyce pooperacyjnej kręgosłupa bardzo ważne 
jest określenie zakresu i charakteru zmian, które mogły-
by być przyczyną dolegliwości bólowych.

Celem głównym pracy była analiza zmian stwierdzanych 
w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z 
nawrotem dolegliwości po przebytej operacji kręgosłu-
pa z powodu choroby zwyrodnieniowej krążków mię-
dzykręgowych.
Jako cele szczegółowe przyjęto charakterystykę zmian 
stwierdzanych w badaniu MR u pacjentów po opera-
cjach dyskopatii lędźwiowej i szyjnej z uwzględnieniem 
płci i wieku pacjentów, analizę występowania nawroto-
wych przepuklin krążków międzykręgowych i pozosta-
łych zmian w kręgosłupie w diagnostyce dolegliwości 
bólowych u pacjentów po zabiegach operacyjnych, 
ocenę zależności między poziomami operowanych dys-
kopatii, a wykrywanymi w badaniu MR zmianami  pato-
logicznymi w obrębie kręgosłupa. 

W przeprowadzonej analizie ocenie poddano wyniki 
badań kontrolnych MR wykonanych u 100 pacjentów 
po operacjach dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzy-
żowym u których zabiegi operacyjne przeprowadzono 
łącznie na 118 poziomach oraz u 39 pacjentów po ope-
racjach dyskopatii szyjnych, u których zabiegi operacyj-
ne przeprowadzono łącznie na 58 poziomach. 

Wśród pacjentów z nawrotem dolegliwości, kierowa-
nych na badanie MR kręgosłupa najczęstszym wska-

zaniem do zabiegu z powodu dyskopatii lędźwiowej 
były zmiany na poziomie L4-L5, a w dyskopatii szyjnej 
zmiany na poziomie C5-C6. Ta lokalizacja jest także naj-
częstsza w odniesieniu do występowania zmian u cho-
rych po operacjach na innych poziomach kręgosłupa 
szyjnego i lędźwiowego. Nawrotowe przepukliny krąż-
ka międzykręgowego u pacjentów operowanych z po-
wodu dyskopatii najczęściej stwierdza się w MR na po-
ziomie L4-L5 i C6-C7. Zmiany zwyrodnieniowe stawów 
międzykręgowych w pooperacyjnych badaniach MR 
stwierdza się u większości pacjentów, przy czym u pra-
wie wszystkich dotyczą poziomu operowanego, a nie-
co rzadziej poziomu poniżej i powyżej niego. Zmiany te 
mogą być przyczyną dolegliwości bólowych, są częst-
sze w dyskopatii lędźwiowej niż szyjnej i częściej doty-
czą starszej grupy wiekowej. Starszą grupę pacjentów 
(50 lat i więcej) cechuje częstsze występowanie zmian 
dyskopatycznych na poziomach innych niż operowane 
oraz zmian zwyrodnieniowych w stawach międzykręgo-
wych, zlokalizowanych w kręgosłupie lędźwiowym na 
poziomie operowanym i poniżej, a w kręgosłupie szyj-
nym także  powyżej zmian operowanych. Gaz w krążku 
międzykręgowym na poziomie operowanej dyskopatii 
lędźwiowej występuje wyłącznie w tej grupie wiekowej. 
W kręgosłupie lędźwiowym w grupie wiekowej <50 lat 
krążki międzykręgowe na operowanym poziomie L3-L4 
są wyższe w stosunku do krążków nieoperowanych na 
tym poziomie. Na operowanym poziomie L4-L5 i L5-S1 
krążki międzykręgowe są niższe w stosunku do krążków 
nieoperowanych na tych poziomach, a na poziomie 
L5-S1 są także niższe w grupie młodszych pacjentów w 
stosunku do krążków operowanych na tym poziomie w 
grupie starszych pacjentów. W kręgosłupie szyjnym na 
poziomie C5-C6 krążki międzykręgowe zarówno ope-
rowane jak i nieoperowane są wyższe w grupie wieko-
wej <50 lat, w stosunku do wysokości analogicznych 
krążków międzykręgowych w grupie wiekowej  ≥50 
lat.  W badaniach MR kobiet i mężczyzn operowanych 
z powodu dyskopatii nie obserwuje się istotnych różnic 
w zakresie większości analizowanych objawów radiolo-
gicznych. Badanie rezonansu magnetycznego ma wyso-
ką wartość diagnostyczną u pacjentów po przebytych 
operacjach dyskopatii w odcinku szyjnym i lędźwio-
wym kręgosłupa, umożliwiając rozpoznanie zmian mo-
gących być przyczyną dolegliwości bólowych, takich 
jak nawrotowa przepuklina krążka międzykręgowego 
na poziomie operowanym, przepuklina krążka między-
kręgowego na poziomie innym niż operowany, zmiany 
zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych, oraz 
umożliwiając precyzyjną ocenę wysokości krążków mię-
dzykręgowych. 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Ewa Dziurzyńska-Białek
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STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Promotor:  Dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Klinika Chorób Zakaźnych UM w Lublinie Lublin 2016

WSTĘP
Zakażenia wywołane przez beztlenową laseczkę Clo-
stridium difficile (CDI, Clostridium difficile Infection) to 
niezwykle aktualny i poważny problem medyczny. W 
ciągu ostatnich kilkunastu lat, patogen ten z odległe-
go miejsca, wszedł do czołówki czynników etiologicz-
nych zakażeń szpitalnych. Ze względu na lawinowo 
narastającą ilość przypadków Choroby związanej z Clo-
stridium difficile (CZCD) o ciężkim przebiegu, niejed-
nokrotnie prowadzącej na skutek powikłań do śmierci 
pacjenta, trwa poszukiwanie najlepszych sposobów 
rozpoznawania, leczenia i zapobiegania tej chorobie. 
Aby było to możliwe, niezbędne jest dysponowanie jak 
największą ilością danych epidemiologicznych i klinicz-
nych dotyczących tej choroby. Zakażenia związane z 
opieką zdrowotną  stanowią dominującą część wszyst-
kich zakażeń o etiologii C. difficile, co wynika zarówno 
z badań zewnętrznych jak i z badań objętych tą pracą. 
Sytuacja epidemiologiczna zakażeń Clostridium diffici-
le na świecie w ciągu kilkunastu ostatnich lat zmienia 
się niezwykle dynamicznie. W Polsce problem zakażeń          
C. difficile jest nadal stosunkowo mało znany i w wie-
lu placówkach ochrony zdrowia nie jest prawidłowo 
rozpoznawany i leczony. Największym aktualnym pro-
blemem utrudniającym, a wręcz uniemożliwiającym 
jego rozwiązanie jest brak wiarygodnych, rzetelnych i 
kompletnych danych dotyczących sytuacji epidemio-
logicznej zakażeń Clostridium difficile w naszym kraju. 
Dysponujemy jedynie fragmentarycznymi informacja-
mi dotyczącymi pojedynczych szpitali lub kilku, -kilku-
nastu szpitali uzyskanymi w ramach projektów nauko-
wo-badawczych. Niedostateczność i niedostępność 
w/w danych była jednym z czynników zachęcających 
do  podjęcia obserwacji własnych i  inspirujących po-
wstanie tej rozprawy doktorskiej. 

CELE PRACY

W oparciu o powyższe stwierdzenia uznano za uzasad-
nione postawienie głównego celu rozprawy, którym 
była analiza epidemiologiczno-kliniczna pacjentów z 
Chorobą związaną z Clostridium difficile u pacjentów 
hospitalizowanych w Centrum Medycznym w Łańcu-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Lek. med. Marcin Hawro

cie  w latach 2009-2011. 

MATERIAŁ I METODYKA BADAń

Badanie obejmowało retrospektywną analizę dokumen-
tacji medycznej pacjentów z rozpoznaniem Choroby 
związanej z C. difficile, hospitalizowanych w Centrum 
Medycznym w Łańcucie  w latach  2009 - 2011. Obli-
czono podstawowe wskaźniki epidemiologiczne doty-
czące zachorowalności na  CZCD w CM w Łańcucie w 
poszczególnych latach badania zgodnie z wytycznymi 
SHEA i IDSA oraz oceniono ciężkość przebiegu choro-
by zgodnie z kryteriami wg ZARA. W łącznej grupie ho-
spitalizowanych pacjentów w Centrum Medycznym w 
Łańcucie w ciągu 3 lat (34 977 hospitalizacji w latach 
2009-2011), CZCD rozpoznano u 219 pacjentów. Do ba-
dania włączano dorosłych pacjentów z biegunką, zdefi-
niowaną jako oddawanie przynajmniej 3 nieuformowa-
nych stolców w ciągu ostatnich 24h u których uzyskano 
dodatni wynik badania kału na obecność toksyny A/B C. 
difficile. 133 przypadki (61% ) stanowiły kobiety, 86 przy-
padków (39 %) stanowili mężczyźni. Pacjenci z CZCD byli 
w wieku od 18 do 92 lat. Rozpoznanie CDI następowało 
w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz 
wyniki badań: mikrobiologicznych i laboratoryjnych. 
Wśród badań dodatkowych wykonanych w momen-
cie postawienia rozpoznania CZCD były między innymi: 
morfologia krwi (leukocytoza), stężenie w surowicy krwi: 
mocznika, kreatyniny, białka C-reaktywnego i albuminy. 
Do potrzeb diagnostyki zakażeń C. difficile użyto ko-
mercyjnego testu opartego na reakcji immunologicznej 
TOX A/B QUIK CHEK® firmy TechLab, charakteryzującego 
się wysoką czułością (84%) i specyficznością (100%) oraz 
wykrywalnością  toksyn na poziomie: A ≥0.63 ng/ml, B 
≥1.25 ng/ml. 

WYNIKI BADAń

Analiza epidemiologiczno-kliniczna pacjentów z Choro-
bą związaną z Clostridium difficile wykazała:
•	 Wzrost zachorowalności z 2,7 do 18,5 / 10 000 pa-

cjento-dni
•	 6 krotny wzrost liczby przypadków CZCD
•	 Średnia śmiertelność w przebiegu CZCD w trakcie 

obserwacji wyniosła 12,3%
•	 Wzrost liczby CDI związanych z placówką opieki 

zdrowotnej i początkiem choroby w placówce (HO-
-HFCA CDI) - zakażenie szpitalne.  

Epidemiologiczno-kliniczna analiza pacjentów z Chorobą związaną z Clostridium difficile ho-
spitalizowanych w Centrum Medycznym w Łańcucie w latach 2009-2011

Doktorat
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•	 CDI jest jedną z głównych przyczyn biegunek u pa-
cjentów hospitalizowanych

•	 Istotny statystycznie wzrost liczby nawrotów CZCD, 
które najczęściej występowały w 2 i 3 tygodniu od 
wypisu ze szpitala

•	 Nie wykazano sezonowość zakażeń Clostridium dif-
ficile

•	 Wiek – 70% pacjentów z CZCD miało powyżej 65 lat. 
•	 Hospitalizacja – 79% pacjentów przebyło hospitali-

zację w okresie 12 tygodni poprzedzających wystą-
pienie objawów zakażenia Clostridium difficile.

•	 Wcześniejsza antybiotykoterapia była stosowana u 
75% pacjentów – badanie wykazało, że zakażenie 
Clostridium difficile miało najczęściej związek ze 
stosowaniem: fluorochinolonów, cefalosporyn II i III 
generacji oraz aminopenicylin. 

•	 45% pacjentów miało ciężki przebieg choroby 
wg Zar oceniony na podstawie wyników wybra-
nych badań dodatkowych: CRP, Liczby leukocytów 
(WBC), Kreatynina, Albumina. U pacjentów z cięż-
kim przebiegiem CZCD było istotnie statystycznie 
więcej zgonów

•	 Czas hospitalizacji był istotnie statystycznie dłuższy 
u pacjentów obciążonych chorobami układu krąże-
nia, które były równocześnie najczęściej stwierdza-
nymi chorobami towarzyszącymi w badanej grupie.

WNIOSKI

Na podstawie wyników badań własnych i w oparciu o 
przeprowadzoną dyskusję sformułowano następujący 
wniosek zasadniczy:
•	 Analiza epidemiologiczna potwierdza narastanie 

problemu zakażeń Clostrdium dificile w polskich 
szpitalach, co jest zgodne z tendencjami ogól-
noświatowymi. Potwierdzono występowanie po-
dobnych czynników rozwoju tego zakażenia co  
upoważnia do implementacji na polskie warunki, 
zarówno wyników obserwacji epidemiologicznych, 
jak metod diagnostyczno-terapeutycznych propo-
nowanych przez europejskich i międzynarodowych 
ekspertów.

oraz następujące wnioski szczegółowe:
•	 Zakażenie Clostridium difficile dotyczy najczęściej 

pacjentów powyżej 65 r.ż. Wiek jest czynnikiem ry-
zyka ciężkiego przebiegu choroby.

•	 Obserwuje się stale narastającą liczbę przypadków 
choroby związanej z Clostirdium difficile. 

•	 Zakażenie Clostridium difficile ma najczęściej zwią-
zek z zakładami opieki zdrowotnej i jest jedną z 
głównych przyczyn biegunki występującej w trakcie 
hospitalizacji. Rośnie rola tego patogenu w etiologii 
zakażeń szpitalnych.

•	 Obserwuje się narastanie liczby nawrotów zakażeń 
Clostrdium difficile, które najczęściej występują w 2 i 
3 tygodniu od wypisu ze szpitala.

•	 Nie stwierdzono sezonowości zakażeń Clostridium 
difficile.

•	 Przebyta antybiotykoterapia jest najważniejszym 
potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka 
wystąpienia zakażenia Clostridium difficile.  Wystą-
pienie objawów choroby miało najczęściej związek 
ze stosowaniem: chinolonów, cefalosporyn II i III ge-
neracji oraz penicylin o szerokim spektrum działania 
. Racjonalna antybiotykoterapia z ograniczeniem 
stosowania wyżej wymienionych antybiotyków 
może być jednym z niewielu realnych i skutecznych 
sposobów zapobiegania i rozwoju zakażeń Clostri-
dium difficile. 

•	 Szczególnej uwagi klinicznej wymagają pacjenci ob-
ciążeni towarzyszącymi chorobami układu krążenia.

•	 Prognozowanie ciężkości przebiegu choroby na 
podstawie prostych parametrów klinicznych i labo-
ratoryjnych: wieku, temperatury , liczby krwinek bia-
łych (WBC)  i CRP – opartych na klasyfikacji wg Zar 
może być prostym narzędziem  wspomagającym 
podejmowanie decyzji terapeutycznych.

•	 Zastosowane leczenie Choroby związanej z Clostri-
dium difficile było zgodne z aktualnie obowiązują-
cymi wytycznymi.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, epidemiologia, 
czynniki ryzyka, przebieg kliniczny 

Komisja Kultury Opolskiej Izby Lekarskiej zaprasza zaintere-
sowanych na organizowany w dniach14-18 czerwca Ogól-
nopolski Plener Fotograficzny. Zajęcia odbywać się będą 
w przepięknym  Pałacu w Rogowie Opolskim. Zgłoszenia 
prosimy kierować na adres Opolskiej Izby Lekarskiej, 45-054 
Opole ul. Grunwaldzka 23, tel.77/454-59-39, e-mail:opole@
hipokrates.org. Liczba miejsc ograniczona do 25. Osobami 
prowadzącymi są Jolanta Serkowska-Mokrzycka i Marta Ro-
dziewicz-Kabarowska.

**************************************************************

Ogłoszenia, komunikaty

Doktorat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Rzeszowie  zatrudni lekarzy  na umowę o pracę – w pełnym 
lub  w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Bliższe informacje – nr telefonu 17/8672030, 8672048 „.
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Hobby

Rozmowa z dr Krzysztofem Marchewką pediatrą z Tarnobrzega

To
wrażenia 
jedyne 
w swoim 
rodzaju
Panie doktorze nurkowanie nie należy do zbyt często 
spotykanego hobby. Decyduje o tym wiele wzglę-
dów, między innymi to, że sport ten nie należy do naj-
bezpieczniejszych. Co zadecydowało, że wybrał Pan 
właśnie taką formę spędzania wolnego czasu?

Od najmłodszych lat podczas pływania zawsze lubiłem 
trzymać głowę pod wodą. Nie byłem zbytnio zaintere-
sowany samym pływaniem, bardziej tym jak wygląda ży-
cie wewnątrz danego zbiornika. Okulary lub maska były 
moim podstawowym ekwipunkiem. Tak na poważnie za-
cząłem podglądać podwodny świat nieco później bo na 
początku tego wieku, a licencję nurka zrobiłem w 2007 
roku. Następnie kupiłem profesjonalny sprzęt i tak oto 
mogłem przystąpić do realizacji marzeń, czyli do nurko-
wania w różnych częściach świata. W sumie zaliczyłem 
już ponad 200 wejść pod wodę, to jest około 200 godzin.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdać wspomniany 
egzamin?

Żeby nurkować, trzeba być przede wszystkim zdro-
wym. Bardzo ważnym jest stan naszego układu odde-
chowego, uszu, układu krążenia. Proszę pamiętać, że im 
głębiej nurkujemy tym większe ilości azotu wtłaczamy 
w nasz organizm. Ten azot tworzy w organizmie nurka 
przy zmieniających się ciśnieniach pęcherzyki gazu Tak 
więc wada serca, która będzie powodowała ryzyko wy-
stąpienia zatoru gazowego eliminuje nas z tego sportu. 
Wszystkie osoby zdrowe mogą nurkować, oczywiście po 
przejściu specjalistycznego kursu. Na wstępie jest to kurs 
teoretyczny, a następnie kilka godzin musimy spędzić na 
basenie oraz na wodach otwartych. Po tym czasie otrzy-
mujemy licencję Open Water Diver, która nas upoważnia 
do nurkowania turystycznego w wodach otwartych do 
głębokości 18 metrów. 
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Trudno schodzi się pod wodę?

Żeby się zanurzyć to oprócz specjalistycznego sprzętu 
potrzebujemy jeszcze balast z ołowiem. Początkujący nu-
rek przy wadze około 100 kilogramów aby się zanurzyć 
może potrzebować obciążenia nawet  do 20 kilogramów 
ołowiu. Pamiętajmy, że mamy na sobie jeszcze pełną bu-
tlę i sporo sprzętu metalowego. Kiedy nasze umiejętno-
ści się poprawią do nurkowania będziemy potrzebować 
o wiele mniej balastu. Mnie wystarczy obecnie 4 kilogra-
my w morskiej wodzie. Jak widzimy początkowe nurko-
wania nie należą do łatwych, więcej myślimy o technice 
zejścia i wyjścia niż o doznaniach wizualnych.

Po krajowym nurkowaniu przyszły te w bardziej eg-
zotycznych miejscach.

Tak. Jednym z najciekawszych 
miejsc był na pewno Egipt. Morze 
Czerwone jest pełne wspaniałej 
fauny, flory i oczywiście bajecz-
nych raf koralowych. Niestety w 
okolicy Hurghady jest już ona 
mocno zniszczona, natomiast na 
południu  okolice Marsa Alam i 
Abu Fandera są pełne wspaniałych 
widoków. Kolejne ciekawe miej-
sce, które odwiedziłem to również 
Morze Czerwone, ale w okolicach 
Sudanu. Tam można jeszcze do-
świadczyć naprawdę dziewiczych 
miejsc. Mniejsze zainteresowanie 
tym terenem przez nurków zwią-
zane jest to na pewno z niebez-

pieczną sytuacją w tym kraju, a ponadto są 
tam bardzo zawiłe procedury wizowe. To od-
strasza wiele osób. 

Ostatnia taka daleka wyprawa to Meksyk. 
Dlaczego akurat tam?

Dwie przyczyny. Pierwsza to oczywiście walo-
ry związane z nurkowaniem, bo po to przede 
wszystkim jechałem. Bardzo ważną rzeczą dla 
nurka są znajdujące się tam cenote (czyt. ce-
noty). Są to naturalne studnie utworzone w 
skale wapiennej, połączone z podziemnymi 
zasobami wody gruntowej. Niekoniecznie 
posiadają lustro wodne widoczne na po-
wierzchni. Możemy tam nurkować do grani-
cy światła. Widoki są wspaniałe. Gra światła 
połączona z formacjami jaskiniowymi robi 
niesamowite wrażenie. W takim środowisku 
człowiek kapitalnie się uspokaja, a jeżeli mo-
żemy tam na przykład jeszcze dotknąć pre-

historii w postaci muszli ślimaka sprzed kilku milionów 
lat, zachowanej w znakomitym stanie to jest to wrażenie 
jedyne w swoim rodzaju. Na Jukatanie nie ma rzek, jezior 
wszystko co związane jest z wodą znajduje się pod wa-
pienną skałą. Teraz posiadamy nowoczesne urządzenia 
do odkrywania takich studni, dla Majów informatorami 
były ptaki, które gromadziły się w takich miejscach bę-
dących dla nich wodopojem. Drugi aspekt tego wyjazdu 
to wymiar historyczno - turystyczny.  Jukatan, to miejsce 
dawnej cywilizacji Majów, a więc wspaniałe uzupełnienie 
zasadniczego celu podróży. 

Na pewno odwiedził Pan Zatokę Meksykańską. Czy 
podwodny świat w tym rejonie różni się od tego koło 
Egiptu czy Sudanu?
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Morze Czerwone, a więc Egipt i Sudan to 
bogactwo raf, ryb czy pływających tam 
zwierząt. Półwysep Jukatan to jaskinie, 
kawerny, a co za tym idzie krystalicznie 
czysta woda, wspomniana gra świateł, 
piękne formacje skalne, które powsta-
wały przez miliony lat. Także to co zo-
stało po prehistorycznej faunie i florze. 
Jeżeli chodzi o Zatokę Meksykańską to 
nurkowaliśmy niedaleko wyspy Cozu-
mel leżącej na Morzu Karaibskim, ale 
zrobiło to na mnie mniejsze wrażenie 
w porównaniu z podwodnym światem 
w Morzu Czerwonym, czy okolic wyspy 
Borneo. Jedynie olbrzymie ponad me-
trowej średnicy kraby wprawiały nurku-
jących w zachwyt. 

Zatrzymuje Pan w kadrze te wrażenia?

Tak, robiłem zdjęcia, kręciłem filmy bo jednak warto po 
czasie wrócić do tych przeżyć. Filmy kręciłem kamerą 

GoPro często używaną do kręcenia filmów w sportach 
ekstremalnych. Wspaniale zapisywała wrażenia, które 
tworzyły jaskinie, słońce i woda. W cenotach, które były 
głównym celem mojego wyjazdu nie ma zbyt dużo fau-
ny czy flory. 

Wciągają takie wyprawy?

Bardzo. O walorach sportowych, wizualnych i turystycz-
nych  już mówiłem. Ponadto w czasie takich wyjazdów 
spotyka się wspaniałych ludzi, pasjonatów w tej dziedzi-
nie. Zawsze można porozmawiać, dowiedzieć się czegoś 
nowego, podpatrzeć nowinki techniczne. To na pewien 
czas wspaniale „doładowuje baterie”, pozwala dobrze 
funkcjonować w kraju i oczywiście inspiruje do planowa-
nia kolejnych wypraw.  

Gdzie następny wyjazd?

Na Filipiny, woda jest tam ciepła i przejrzysta, a jak słysza-
łem od innych nurków można tam zobaczyć świat makro 
przepełniony niesamowitymi koralami miękkimi i twar-
dymi, oraz życie bardzo niewielkich istot. To małe ślimaki, 
koniki morskie, ośmiornice, mątwy, kraby, krewetki czy 
ławice ryb. Wybieram się tam w połowie marca, a więc 
kiedy to wydanie Biuletynu trafi do lekarzy ja będę już 
wracał z tej wyprawy. 

Życzymy wspaniałych wrażeń i chętnie o nich poroz-
mawiamy za jakiś czas.
Dziękujemy za rozmowę. 
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Endorfiny istnieją naprawdę!!!
Nadchodzi wiosna, i to żwawym krokiem. Dopie-
ro co tony śniegu, a już bazie się wykluwają...

To typowa dla mnie pora, kiedy wzmagam swoją aktywność ru-
chową. Bo już nie jest zimno i zdychający powoli smog pozwala 
wyjść na jogging, a jeszcze nie ma tych tropikalnych upałów, które 
nieuchronnie nastaną.

Pewnie wszyscy obserwujemy, że coraz więcej naszych pacjen-
tów ma nadwagę i różne stopnie otyłości. Do mnie szczególnie 
często trafiają dziewczyny z PCOS. „Przygania” je do ginekologa 
wtórny brak miesiączki, podejrzewają, że są w ciąży albo -co teraz 
na topie-nie działa im jak należy kalendarzyk małżeński- i przycho-
dzą  wyjaśnić sytuację. Niektóre miesiączkują co 6 miesięcy... Przy 
wdrożeniu leczenia oraz  diety i zajęć ruchowych -mam sporo 
pacjentek z tej grupy-które z 98kg po roku ważą 58-60 kg i znika 
niewydolność jajników. A jak zaczynają wyglądać...

Mąż Pani Kasi przyszedł mi podziękować, że ma „nową” żonę(z 
99kg do 62kg/169cm-plus figura modelki)

Część z pacjentek z otyłością nie może zajść w ciążę. Ważą po 90-
110 kg. Ale  sugestię o konieczności przygotowania się do ciąży-
-przez redukcję masy ciała wydaje im się zbędne, niektóre wręcz 
się obrażają. Nie mają ochoty ze swojej strony na podjęcie żad-
nych działań. Raczej pytają o zabiegi zmniejszające żołądek i cu-
downe tabletki typu OBŻERAM SIĘ I CHUDNĘ.

Trochę lepiej zabierają się za pracę nad sobą te, które mają niepra-
widłową krzywą cukrową.
Im łatwiej  wytłumaczyć, że ciąża z dużą nadwagą będzie ciążą 
wysokiego ryzyka położniczego, obarczona często cukrzycą cią-
żową, nadciśnieniem, zatruciem ciążowym. O pacjentkach 40 plus 
nie wspomnę. Te trzydzieści kilo zostało im po ciążach. A około 
menopauzalne-10 % ma należną do wzrostu masę ciała. Nadci-
śnienie tętnicze to wręcz epidemia. A cukrzycę typu drugiego 
bardzo często uświadamia im ginekolog.
.
Ale generalnie społeczeństwo nam strasznie się roztyło. Dotyczy 
to także dzieci i młodzieży szkolnej. I zapewne części nas samych-
-lekarzy. Kiedyś pojechałam na swój zjazd absolwentów. Tylko kil-
ka osób na dwieście, miało sylwetki z okresu studiów...

Swego czasu mnie osobiście przekonały określone sejmową usta-
wą sklepiki szkolne bez fast foodów. Niestety- podobno- dzieci 
nadrabiały to po szkole. I tu odpowiedzialność spada na rodziców. 
Cóż-taka edukacja prozdrowotna to praca na kilka pokoleń.

Ale kiedy zacząć jak nie już??? I najlepiej my zacznijmy od siebie, 
żeby dać pozytywny przykład naszym pacjentom!!!

Doktor przybywający na rowerze do przychodni?(My ginekolodzy 
mamy godny wzór do naśladowania i chylimy czoła przed naszym 
konsultantem wojewódzkim- Panem Profesorem Andrzejem Skrę-
tem...)

Joggingująca do pracy lekarka??? A co?!

Chociaż, jak sama to zrobię, wszyscy myślą, że nie ma mnie w tym 
dniu w pracy, bo moje auto nie stoi pod przychodnią. Ale jak się 
przyłożę, robię 12 km pieszo. A to już coś. Może nie każdego dnia, 
nie w strugach deszczu i przy huraganowym halnym- ale taki je-
den dzień w tygodniu bez samochodu???

Zawsze trochę się ruszałam. Nie tak, żeby od razu startować w 
poważnych maratonach, ale sport był zawsze blisko mnie. Poran-
ny jogging po stadionie na moim osiedlu, wędrówki po górach, 
aerobik, zumba, latino, pilates i tak od lat. Przed Rajdem Górskim 
Bieszczady 2016 przez rok chodziłam na siłownię -o szóstej rano, 
na godzinę, bo bałam się, że nie dam rady tak bez przygotowania-
...I przyznam, opłaciło się! Bez zadyszki, w upale, czasem po małych 
imprezkach...

Ale po Nowym Roku- no może troszkę na fali postanowień nie tyl-
ko noworocznych, wymyśliłam...TYDZIEŃ METAMORFOZY Z EWĄ 
CHODAKOWSKĄ!!!
Miałam świadomość tego, że porywam się z motyką na słońce, 
ale jak nie teraz to ,kiedy??? Poza tym ja mam skłonność do się-
gania po to , co nieosiągalne lub poza zasięgiem... W końcu znam 
mój pesel...A wcześniej, kiedy miałam mniej lat-po prostu nie było 
Ewy...

Udało mi się namówić najbliższą przyjaciółkę (z pewnym oporem 
z jej strony-”Bo się zajeździmy!” i podjęłam wyzwanie.

Po zakupie oferty -ok 5 stycznia uzbrojona w cztery z trudem zdo-
byte w najbliższym Empiku (bo natychmiast się sprzedają) płyty z 
ćwiczeniami Ewy rzuciłam się na karimatę!!!

I zdumiewając sama siebie-dałam radę dyscyplinować się 3-4 razy 
w tygodniu ćwiczyć przed telewizorem!!! Ewę miałam na wycią-
gnięcie ręki. Korzystając wielokrotnie na siłowniach z personal-
nych trenerów-poczułam, że jest dużo lepiej. Nie mogę dysku-
tować z Ewą na ekranie! Nie zagaduję jej, gdy wymiękam(tracę 

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika starego doktora
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Z pamiętnika starego doktora

oddech)-i nie zaczynam udzielać porad trenerowi na temat dole-
gliwości jego narzeczonej...Nic z tych rzeczy! Tylko trening!!!

Zdarzało mi się wstać o piątej, żeby zdążyć przed pracą. Zdarzyło 
mi się skończyć trening po 23ciej bo inaczej nie dostawałam sama 
od siebie kolacji-bez treningu nie ma jedzenia!. I tak dobrnęłam 
do 24-go lutego z całkiem sporą ilością powtórzeń. Ewy treningi 
są wyczerpujące, ale z każdym kolejnym dniem mój oddech był 
spokojniejszy, zakwasów praktycznie nigdy nie miewałam, gdyż 
zawsze robiłam rozgrzewkę-z Ewą i rozciąganie. Nigdy nie miałam 
szczególnej potrzeby zrzucania kilogramów, chodzi mi przede 
wszystkim o formę. Ruch to życie!
Zdjęcia „przed” zrobił mi mój syn- je mam głęboko schowane. Na 
te „po” właśnie pracuję!

Ewę Chodakowską  znałam tylko z telewizji, kolorowych gazet, in-
ternetu, czytałam, że jest z naszego regionu-z Sanoka. Widziałam 
jak wiele osób pociągnęła za sobą i swoją wizją współczesnej ko-
biety-dynamicznej, wyprostowanej, zgrabnej. Oczywiście najbar-
dziej widoczne metamorfozy dotyczyły celebrytek ,które spekta-
kularnie chudły poprawiały formę a przede wszystkim wygląd. To 
dawało do myślenia, że można! I wymyśliłam, że jeżeli każdy może, 
to ja też chcę!!!

Ale samo zjawisko i fenomen Ewy polega na tym, że ściągnęła z 
kanap przed telewizorem  miliony polskich dziewczyn, które po-
dążyły za jej przykładem. Moje pacjentki zaczęły się ruszać, biegać, 
uprawiać jogging! Znam mnóstwo, które ćwiczą z jej płytami. I tak 
Ewa trafia tam, gdzie nie ma siłowni, kortów. Mogą ćwiczyć młode 
mamy, których dzieciątko śpi obok.
Do treningu nie potrzeba dużo miejsca, poza karimatą, pracujemy 
z jedynym narzędziem, naszym ciałem.
A jakie wrażenie robią metamorfozy kobiet, które zaczęły ćwi-
czyć...Popatrzyłam na nie w internecie na jej stronie.

Wow! Tony zrzuconych kilogramów. Przecież społeczeństwo, czy-
li nasi pacjenci na potęgę tyją...a my „doktory” też! A ja nie chcę. 
Chcę trzymać formę i założyć wszystkie możliwe sukienki...

I tak się znalazłam w hotelu na Podbeskidziu Żywieckim...Uczestni-
czek-czterdzieści kilka-w różnym wieku -w tym kilka w widocznej 
ciąży- patrzę na nie uważnie, czy im te dzieci nie wypadają, żeby 
je ewentualnie złapać, ale dziewczyny są ostrożne. Żeby tu przyje-
chać, ich lekarze położnicy wyrazili na to zgodę- osobiście przepy-
tałam wszystkie. Duża część kobiet jest na metamorfozie kolejny 
raz-rekordzistka Julia po raz siódmy. Duża część z nich mieszka na 
stałe za granicą.

Przyjeżdża Ewa z mężem, Lefterisem. Filigranowa dziewczyna z 
warkoczem...
Spotkanie zaczyna się od późnego lunchu-akurat są urodziny 
Ewy- gasną światła i wjeżdża tort o wymiarach metr na dwa. Śpie-
wamy jej „Sto lat” No to zaczynamy odchudzanie!
 Tort pyszny, czekoladowy z mango, z możliwością dokładki.

Trzy godziny później przebieramy się  i pierwszy trening z oboj-
giem trenerów-ma na celu podzielenie nas na dwie grupy. My 
trafiamy do początkującej. Złudzeń nie miałam, że będzie inaczej-
-ale na treningu dałam z siebie wszystko. Część dziewczyn jest po 
AWF-ie, część to trenerki fitness. I co ja tu robię???
Obie z Aldonką dajemy radę przeżyć kwalifikacje- to już coś w 
tych okolicznościach. Toż to wysiłek na światowym poziomie.

Ewa w swoim kostiumie w kolorze pudrowego różu wygląda jak 
bogini. Ma niewiarygodnie piękną sylwetkę. Michał Anioł by jej le-
piej nie wyrzeźbił...Po prostu zjawisko...

Potem spotkanie bardzo prywatne z Ewą. Wszystkie w kilku zda-
niach opowiadamy o sobie i o naszej motywacji pojawienia się 
na jej warsztatach. Są trzy lekarki, w tym dwie ginekolożki i jedna 
stomatolog. Ewa jest ciepłą, bardzo skromną i wrażliwą osobą. Ja 
przyjechałam tu zmierzyć się z samą sobą i nurtującym mnie py-
taniem-jest już za późno? Nie jest za późno?
 
Anusia-prawa ręka Ewy jest naszym opiekunem i koordynatorem.

Rano zaczynamy od jogi z uroczą uśmiechniętą Basią. Po wczo-
rajszym znaczącym wysiłku czujemy, że mamy mięśnie-wszystkie 
co do jednego. Zajęcia trwają godzinę. Rozciągnięte idziemy na 
śniadanie.

Posiłki- po konsultacji z dietetykiem Martą, która nas waży i mie-
rzy-niestety-każdy by chciał mniej, niż jest.
Gdybym miała jedzenie określić jednym zdaniem- mało soli-pra-
wie nic, dużo pieprzu i chilli.

Przed południem nordic walking-z instruktorem w osobie pani 
prezes od nordica- Pauliny. Nie wiedziałam jakie to trudne -pra-
cować z dobrą techniką. Późnym popołudniem trening główny 
na zmianę z Ewą i Lefterisem. Oboje są bardzo wymagający. Ona 
Super Trenerka Wszystkich Polek-i ja z nią ćwiczę!!! Wow!!!
 
Pierwszy trening w grupie początkującej mamy z Ewcią. Boże, jak 
ona wygląda ćwicząc...poezja...
Powoli nas rozkręca. Podchodzi do każdej, instruuje. Jest spokojna, 
skupiona, wymagająca. I mówi nam, żeby wizualizować sobie cela 
każda z nas chciałaby wyglądać chociaż troszkę jak ona...
Ale cóż-marzenia można mieć, jakie dusza zapragnie... Walczymy 
same ze sobą na maksa!
Zajęcia są tak ciekawe, że nawet nie wiemy kiedy dobiegają końca. 
Woda do picia, prysznic, kolacja. Ponieważ treningi są bardzo in-
tensywne, posiłki zawierają dużo białka. Na drugi dzień większość 
osób czuje wysiłek minionego dnia.

Kolejny dzień trening główny z Lefterisem. Już sama nie wiem, 
kto jest bardziej wymagający. Boję się, że nie dam rady-wczoraj 
grupa zaawansowana wyszła tak umęczona, że nawet myślałam, 
że Sebastian-piłkarz z Niemiec-udaje, żeby nas przestraszyć...Poza 
tym z Ewą byłam już oswojona, ćwicząc z nią z płyt. Lefteris mówi 
tylko po angielsku. Jest ujmująco miły i przyjacielski ale baaardzo 
wymagający. Całe szczęście, że ćwiczyłam z Ewą z jej płyt i nie za-
liczyłam żadnego obciachu!!! Daję radę!!!

Przede mną jeszcze kilka dni tutaj-i wiem, że będą wspaniałe. Śred-
nio wierzyłam w te endorfiny, ale i do mnie w końcu dotarły!!!

Chciałam spędzić urlop inaczej niż zawsze, nie pod palmą, które 
ostatnio wydają mi się przereklamowane- przecież zawsze są takie 
same...Widziałam je już w tylu zakątkach świata.

Teraz zrobiłam coś szalonego(jak na ten mój pesel!),ale przecież 
tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Chcieć to 
móc! A jak nie móc, to się odpowiednio przygotować i jednak 
móc!!! Kiedyś zaliczyłam jakiś większy dołek, a mój syn poradził mi 
lepiej niż niejeden psycholog-”Mama przypomnij sobie te wszyst-
kie FAJNE  rzeczy, które chciałaś zrobić, ale ciągle ZA DUŻO praco-
wałaś i nie miałaś czasu i w końcu to  WSZYSTKO zrób!”.

I właśnie jedną z nich robię. I sięgnęłam po to co wydawało mi się 
nieosiągalne!

Moc jest ze mną-a właściwie we mnie! I w każdym z NAS!!!
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Innowacje

Innowacja w polskiej medycynie, szczególnie cenna dla ośrodków regionalnych

Medyczne symulacje
Symulator lotów, na którym trenuje się lotni-
ków, to od dawna oczywisty element kształ-
cenia tej grupy zawodowej. Ale treningi dla 
lekarzy na symulatorze, to w Polsce zupełna 
nowość. Realizacja takiego projektu będzie 
możliwa dzięki umowie podpisanej pomię-
dzy Centrum Projektów Europejskich a Cen-
trum Medycznym Kształcenia Podyplomo-
wego. W projekcie wezmą udział naukowcy 
i wyspecjalizowane ośrodki z Holandii, która 
jest europejskim liderem w edukacji lekarzy 
za pomocą symulacji medycznej.

Projekt ma być realizowany w latach 2017-2021 
i sfinansowany z Programu Operacyjnego „Wie-
dza, Edukacja, Rozwój”. Jego wartość określono 
na 30 milionów złotych.
- Projekt: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego 
lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu wi-
dzenia potrzeb epidemiologiczno-demogra-
ficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endo-
skopowych”, uzupełnia lukę w polskim systemie kształcenia 
podyplomowego lekarzy, w którym brakuje standardów 
nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej 
- mówi minister Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju - Brakuje także rozwiązań technologicz-
nych i sprzętowych, umożliwiających wdrożenie praktycz-
nych modeli kształcenia.
- Dzięki projektowi możliwe będzie wprowadzenie do 
szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, praktycznych zajęć z 
wykorzystaniem symulatorów medycznych - podkreśla dr 
Leszek Buller - dyrektor Centrum Projektów Europejskich 
-  Cieszymy się, że możemy wspierać kolejne przedsięwzię-
cie istotne dla zdrowia mieszkańców polskich regionów.
- Symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworze-
nie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dy-
daktycznej, z możliwością interakcji osób specjalizujących 
się w danej dziedzinie medycznej - tłumaczy prof. Woj-
ciech Bik, zastępca dyrektora ds naukowo-dydaktycznych 
w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
- W przypadku projektu CMKP będą to lekarze kształcący 
się m.in. w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onko-
logicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii 
czy medycyny rodzinnej.
Profesor Michał Pirożyński, kierownik naukowy projek-
tu, podkreślił, że wypracowane w projekcie rozwiązania, 
wspólnie z partnerami ponadnarodowymi, pozwolą na 
uzupełnienie procesu praktycznego szkolenia lekarzy o 
nowoczesne i wystandaryzowane metody kształcenia z 
użyciem medycznej symulacji endoskopowej. Szerokie 

wprowadzenie tych metod zapewni nieosiągalny dotych-
czas stopień bezpieczeństwa i jakości szkolenia lekarzy w 
technikach endoskopowych. Dzięki temu w nieodległej 
perspektywie możliwe będzie szersze niż dotychczas prak-
tyczne stosowanie mało inwazyjnych endoskopowych 
technik zabiegowych oraz nowoczesnej diagnostyki endo-
skopowej, szczególnie cennej np. w skutecznym rozpozna-
waniu chorób nowotworowych.

Andrzej Klimczak

Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję Instytucji 
Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodo-
wa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój. CPE zajmuje się także w perspektywie 2014-
2020  wdrażaniem programów współpracy terytorialnej: 
Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia (pro-
gramy Interreg) oraz Polska-Rosja (wcześniej Litwa-Polska-
-Rosja) i Polska-Białoruś-Ukraina (programy Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa). 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest kra-
jowym ośrodkiem koordynującym i organizującym szko-
lenie specjalizacyjne i podyplomowe lekarzy oraz innych 
osób wykonujących zawody medyczne, kształcącym co 
roku ponad 20 tys. osób. Dzięki nowoczesnemu zapleczu 
klinicznemu i dydaktycznemu jest również liderem w sa-
modzielnej organizacji kursów specjalizacyjnych i doskona-
lących dla lekarzy.
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Nasza historia

Zamek
w Łańcucie
w nowym 
blasku

Pod koniec 2016 r. zakończony został remont  w Zamku w Łańcucie, 
który  był przeprowadzony od maja 2014 r. i przywrócił świetność dawnej 
rezydencji. Stało się to możliwe dzięki wsparciu z funduszy norweskich 
oraz funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł blisko 19 mln złotych, w tym dofinansowanie zamknęło 
się w kwocie 13 mln zł. 

Dzięki tym środkom przeprowadzono szereg bardzo ważnych prac 
konserwatorskich i remontowych. Przywrócono dawną świetność 84 za-
bytkowych pomieszczeń przede wszystkim drugiego piętra oraz kilku re-
prezentacyjnym wnętrzom pierwszego piętra. Zabiegom renowacyjnym 
poddano 140 mebli, 65 lamp oraz żyrandoli, a także szereg drewnianych 
posadzek m.in. w Sali Balowej, Galerii Rzeźb oraz w pokojach na drugim 
piętrze. We wnętrzach oprócz ich wystroju dokonano także remontu insta-
lacji elektrycznej oraz zainstalowano system monitorowania parametrów 
mikroklimatu panującego w salach ekspozycyjnych. Wykonana została 
digitalizacja wnętrz drugiego pietra oraz naczyń kuchennych i toaleto-
wych. Wyremontowano również więźbę dachową, ocieplono stropy oraz 
wymieniono dachówkę na wszystkich skrzydłach Zamku .Od 14 lutego br. 
udostępnione zostały do zwiedzania pokoje i korytarze drugiego piętra. 

Obecnie rezydencja łańcucka jest znaczącym zespołem muzealnym, 
cieszącym się niezmiennym zainteresowaniem turystów z całego świata.

Muzeum - Zamek w Łańcucie to jedna z największych a zarazem naj-
lepiej utrzymanych siedzib arystokratycznych w Polsce. Składa się na nią 
wiele budynków o różnej funkcji, otoczonych rozległym parkiem krajobra-
zowym i ogrodami. 

Łańcut założony został około połowy XIV w przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Kolejni właściciele dóbr łańcuckich to wielkie rody polskie: Pi-
leccy, Stadniccy, Lubomirscy i Potoccy. 

Obecny Zamek w Łańcucie to dawna siedziba magnacka typu „palaz-
zo in fortezza”, wzniesiona przez Stanisława Lubomirskiego w latach 1629 
- 1642. Składał się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach. Zamek 
otoczony był fortyfikacjami bastionowymi, które powstały według zasad 
wypracowanych przez szkołę holenderską, rozpowszechnioną w Europie 
na przełomie XVI i XVII w. Umocnienia  zewnętrzne składały się z przedwa-
łu i suchej fosy, natomiast wewnątrz znajdował się wał ziemny wysokości 
około czterech metrów. Droga do zamku prowadziła przez znajdujący się 
od strony miasta stały most w typie grobli. Wnętrza otrzymały bogaty wy-
strój. Do dziś dotrwało tylko jedno z nich tzw. Sala pod Zodiakiem. 

Obecny wygląd rezydencja łańcucka zawdzięcza przebudowie doko-
nanej w 2 połowie XVIII wieku przez Stanisława Lubomirskiego Marszałka 
Wielkiego Koronnego i jego żonę Izabelę z Czartoryskich, zwaną Księżną 
Marszałkową, kuzynkę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W pierw-
szym etapie przebudowy zniwelowano wały ziemne i  przekształcono 
układ wnętrz, które wyposażono w nowe dekoracje. W Łańcucie pracowa-

ło wówczas wielu wybitnych artystów, a z tego okresu pochodzi między 
innymi: Sala Balowa, Wielka Jadalnia, Teatr, Galeria Rzeźb, Salon Bouchera 
czy Sala Kolumnowa. Pałac wypełnił się najwyższej klasy dziełami sztuki.

Pod koniec XVIII w. Łańcut należał do najwspanialszych rezydencji w 
Polsce. Kwitło tutaj życie muzyczne i teatralne, bywało wielu znamienitych 
gości. Rozpoczęto kształtowanie parku. Wybudowano pawilon Biblioteki, 
Oranżerię, Zameczek Romantyczny, Gloriettę.

W 1816 r. po śmierci księżnej Lubomirskiej, cała posiadłość stała się 
własnością jej wnuka Alfreda I Potockiego. Za jego czasów, w latach 30-
tych XIX w. położone zostały intarsjowane posadzki. Około 1850 r. prze-
budowano wszystkie pokoje na II piętrze oraz całkowicie zniwelowano 
resztki wałów. Alfred I Potocki utworzył tutaj w 1830 r. ordynację.

Po śmierci pierwszego ordynata właścicielem dóbr łańcuckich został 
jego syn Alfred II Józef. Był ściśle związany z dworem habsburskim. Spra-
wował wiele funkcji państwowych, m.in. marszałka królestw Galicji i Lodo-
merii, a także namiestnika Galicji. W Łańcucie bywał rzadko, toteż zamek a 
wraz z nim park popadły w zaniedbanie.

Kolejnym sukcesorem Łańcuta został syn Alfreda II  Roman Potocki, który 
wraz z żoną Elżbietą z Radziwiłłów przywrócił zamkowi dawną świetność. 

W latach 1889 - 1911 przeprowadzili w Zamku generalny remont 
połączony z przebudową,  która objęła wszystkie kondygnacje. Założono 
m.in. instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz zelektryfikowano cały 
Zamek. Powstała wtedy większość istniejących do dzisiaj wnętrz. Elewacje 
przekształcono w stylu neobaroku francuskiego.

Kolejnym ordynatem na Łańcucie był od 1915 r. Alfred III Potocki. W la-
tach 20-tych XX w. przeprowadzono w Zamku modernizację centralnego 
ogrzewania, a w pomieszczeniach podziemi urządzono Łaźnię Rzymską.

Zamek łańcucki stał się miejscem spotkań towarzyskich. Bywali tu 
przedstawiciele rodów królewskich, arystokracja polska i zagraniczna oraz 
politycy. W 1944 r. Potocki musiał opuścić Łańcut. Osiadł na emigracji w 
Szwajcarii gdzie zmarł w 1958 r.

W 1944 r. Zamek wraz z otoczeniem przekształcony został w Muzeum. 
Obecnie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowa-
dzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wraz z 
Województwem Podkarpackim jest jego współorganizatorem a także 
współfinansuje działalność. 

W 2005 r. cały zespół zamkowo - parkowy w Łańcucie wpisany został 
na prestiżową listę Pomników Historii, prowadzoną przez Prezydenta RP. W 
chwili obecnej znajduje się na niej 60 zabytkowych obiektów i zespołów.

Przez ostatnie 10 lat w Muzeum Zamku w Łańcucie były  prowadzone 
liczne działania remontowe, konserwatorskie oraz inwestycyjne na kwotę  
ponad 63 mln zł. W większości środki te zostały  pozyskane z różnych gran-
tów i  programów. 

lek. med. Wiwina Wojtowicz - Tołpa
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Urodzony 1 kwietnia 1936 roku w Ciechanowie, dzieciństwo 
i młodość związał z Dębicą, rodzinnym miastem swojej mamy 
Aleksandry, nauczycielki dębickiej Szkoły Podstawowej nr 1. 
Patriotyzm, szacunek dla nauki i dla godności drugiego czło-
wieka oraz dbałość o kulturę osobistą były wartościami, które 
wyniósł z rodzinnego domu. Nie zagubił ich przez całe swoje 
życie – pomnożył i przekazał kolejnym pokoleniom. Trudności 
czasu dzieciństwa, spowodowane wojenną zawieruchą oraz la-
tami powojennej niepewności okazały się dodatkowo w życiu 
Taty dotkliwymi, gdyż przyszło Mu dorastać bez własnego ojca, 
którego wojenne losy, a przede wszystkim brak akceptacji dla 
komunistycznych władz nadanych dla naszego kraju, zmusiły 
do pozostania na stałe poza Polską. W Dębicy Tato ukończył 
szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im W. Ja-
giełły w roku 1953. Jego niekonformistyczna postawa wyraża-
na w latach szkolnych słowem i czynem wobec panującego 
po wojnie w Polsce systemu politycznego spowodowała, iż 
pomimo bardzo dobrych wyników w nauce uniemożliwiono 
Mu podjęcie wymarzonych studiów.   Studia w Akademii Me-
dycznej w Krakowie rozpoczął dopiero w roku 1957. Zwieńczył 
je dyplomem w roku 1963. We władzach uczelni zasiadali wów-
czas luminarze polskiej medycyny: Rektorem był prof. Leon To-
chwicz – wybitny kardiolog, inicjator budowy Instytutu Pedia-
trii w Krakowie-Prokocimiu, a Dziekanem Wydziału Lekarskiego 
prof. Jan Oszacki – ceniony krakowski chirurg. Autorytety tych 
profesorów na trwałe utrwaliły się w pamięci mojego Taty i od-
cisnęły piętno na jego osobowości. Wspominał niejednokrot-
nie także wykłady prowadzone przez prof. Bronisława Giędosza 
– wybitnego fizjopatologa („ucz się pan patologii już dziś, bo 
maj niebawem…!”), prof. Janusza Supniewskiego – światowej 
sławy farmakologa („podczas egzaminów otwierał swój kilku-
setstronicowy podręcznik do farmakologii w dowolnym miej-
scu i zadawał pytanie”), czy ginekologa prof. Stefana Schwarza 
(„niewyczerpane źródło anegdot i ciętych ripost”). Powoływał 
się nie tylko na ich ogromną wiedzę w zakresie medycyny, lecz 
może nawet częściej, w różnych codziennych sytuacjach, na 
ich życiową mądrość i nieskazitelną zawodową etykę. Po ukoń-
czeniu studiów powrócił do Dębicy, lecz dalsze swoje zawodo-
we losy związał z Rzeszowem. W latach 1963-65 odbył dwuletni 
staż w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Szopena w Rzeszowie 
na oddziałach: dziecięcym, ginekologiczno-położniczym, we-
wnętrznym i chirurgicznym. W roku 1964 rozpoczął pracę w  
Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej w Rzeszowie, dzia-
łającej przy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Ogólnej. 
Przez pierwsze dwa lata forma zatrudnienia obejmowała go-
dziny zlecone, od roku 1966 został zatrudniony w formie peł-
nego etatu. Od tego czasu „postawił” w swoim życiu lekarskim 
na medycynę sportową. Sport bowiem ukochał od wczesnego 
dzieciństwa, będąc samemu znakomitym pływakiem, żegla-
rzem i narciarzem. 27 września 1968 roku otrzymał specjalizację 
pierwszego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa. 6 
grudnia 1971 roku Studium Nauk Podstawowych Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przyzna-
ło mu tytuł specjalisty drugiego stopnia  w zakresie medycyny 
sportowej. 17 kwietnia 1968 roku, czyli jeszcze przed otrzyma-
niem specjalizacji pierwszego stopnia, wygłosił referat podczas 
zebrania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Rzeszowie, za-

tytułowany Medycyna sportowa a sport kobiecy. W kolejnych 
latach jego praca lekarska na niwie rzeszowskiego sportu obej-
mowała organizację i kierownictwo poradni medycyny sporto-
wej, mieszczącej się kolejno przy ulicach: Browarnej, Czackiego, 
Warzywnej, Hetmańskiej (przy Stadionie Stali Rzeszów) oraz w 
ramach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego ponownie 
przy ulicach: Warzywnej i Hetmańskiej. Pamiętam boje i wielkie 
emocje Taty, które temu towarzyszyły, o przetrwanie Przychod-
ni Sportowo-Lekarskiej w Rzeszowie, które Tato niestrudzenie 
toczył zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych minionego 
wieku. Różne bowiem były koncepcję egzystencji tej placów-
ki w strukturach rzeszowskiej medycyny, włącznie z pomysła-
mi całkowitej jej likwidacji. Jako lekarz medycyny sportowej i 
kierownik Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w 
Rzeszowie współpracował ze wszystkimi rzeszowskimi kluba-
mi sportowymi oraz z większością podkarpackich organizacji 
sportowych, zarówno zawodowych jak również amatorskich. 
Zabezpieczał medycznie oraz organizował opiekę lekarską tur-
niejów i zawodów sportowych odbywających się w Rzeszowie, 
w ramach wszystkich sekcji i dyscyplin. Jego ulubioną dyscy-
pliną sportową, jako lekarza, były zapasy. Pamiętam, gdy jako 
mały chłopiec siadywałem obok Taty w hali sportowej Stali Rze-
szów lub rzeszowskiego MOSiR-u, gdy On co chwila wbiegał na 
zapaśniczą matę, aby opatrzyć lub zdiagnozować całkiem nie-
raz poważne rany czy kontuzje. Był prawdziwym przyjacielem 
sportowców, którym nigdy nie odmawiał swojego czasu oraz 
zaangażowania. Nawet w ostatnim roku życia, chory i często 
cierpiący, chętnie spotykał się z zawodnikami i trenerami pod-
karpackich drużyn sportowych, udzielając konsultacji i porad 
medycznych. Spotkania te dodawały mu sił do walki z chorobą 
i napawały nadzieją.  Obok medycyny sportowej, swoją zawo-
dową działalność związał z Oddziałem Ginekologiczno-Położ-
niczym Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie najczęściej 
w poniedziałki pełnił dyżury lekarskie. Prawdziwą jego pasją po-
została jednak medycyna sportowa. Za swoją działalność zawo-
dową otrzymał szereg nagród i wyróżnień państwowych oraz 
sportowych. Zmarł 27 października 2016 roku w Rzeszowie, 
został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu pa-
rafialnym w Dębicy. Pozostał we wdzięcznej pamięci rzeszow-
skiego środowiska lekarskiego i sportowego jako uczciwy i 
wielce prawy człowiek, oddany swojej wielkiej medyczno-spor-
towej pasji. Dla mnie okazał się  dobrym i troskliwym Ojcem. 
Tato, jestem z Ciebie naprawdę dumny!  Dziękuję! Odpoczywaj 
w pokoju wiecznym!

Marek Stefański

Wspomnienie

Ś.P. Jerzy Stefański, lekarz medycyny, 
ginekolog-położnik, twórca rzeszowskiej 

medycyny sportowej (1936-2016)

Fot. archiwum prywatne
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Sport

Lekarski sezon narciarski 
2016/17

No wreszcie zima była jak należy! Wszystko stopniowo i bez 
nagłych zwrotów akcji. Zima powoli zaczęła się w połowie grud-
nia i trwała do końca lutego. Były opady śniegu i był mróz - 20 
stopni C. Właściciele wyciągów i narciarze nie mogą narzekać. 

Widać to było na lekarskich zawodach narciarskich, gdzie nie 
brakowało kolegów lekarzy ze wszystkich stron Polski. Jeżeli cho-
dzi o organizację i liczbę to jak zwykle dominowali lekarze ze Ślą-
ska czyli ze śląskiej i beskidzkiej OIL. 

To samo dotyczy organizacji największych imprez w narciar-
stwie alpejskim. Były lekarskie mistrzostwa Śląska na Stożku w 
Wiśle, były SKIMIL w Szczyrku. Nie można też zapomnieć o kilku 
imprezach dla poszczególnych specjalizacji lekarskich. No i głów-
na impreza czyli XX MP Lekarzy w Kluszkowcach. Udało się też 
zorganizować zawody w Bystrem - kolejne Podkarpackie Mistrzo-
stwa Lekarzy. Oczywiście jak co roku wszyscy lekarze „ściganci” w 
gumach szykują się na mistrzostwa świata w Canazei. 

Na wszystkich zawodach dopisała frekwencja, większość izb 
lekarskich miała swoją reprezentację. Bo i w Szczyrku i w Kluszkow-
cach nie zabrakło kolegów z Mazur (Olsztyn), Pomorza (Gdańsk, 
Gdynia), Pomorza Zachodniego (Szczecin), Poznania, Łodzi, War-
szawy, Kielc, Lublina i całej południowej Polski. Zawody w Szczyr-
ku odbyły się z dużą „pompą”, choć aura sprawiła psikusa bo śnieg 
„puścił” i warunki były trudne. Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło i wywrotki choć efektowne wizualnie skończyły się szczęśliwie. 
Odwrotnie było na MPL w Kluszkowcach. Po odwilży przyszedł 
nocny mróz i stok stał się areną jak w pucharze świata, z twardym 
przyjaznym „gipsem”. Wielkie uznania dla kolegi Jarka Paji za or-
ganizację. Świetnie przeprowadzone zawody w Kluszkowcach i 
wspaniała impreza z nagrodami w hotelu w Nowym Targu. Co do 
wyników to wszyscy byli pod wrażeniem dwóch młodych koleża-
nek dr Agaty Wykrota i dr Doroty Sierpińskiej, które w SKIMIL i MPL 
„dokopały” prawie wszystkim, osiągając wspaniałe czasy w SL i GS. 

Na oddzielną uwagę zasługują kolejne Podkarpackie Mistrzo-
stwa Lekarzy w NA w Bystrem, które odbyły się w pierwszą sobotę 

marca. Śnieg stopniał, temperatury wiosenne. To wszystko nic wo-
bec zdolności organizacyjnych i chodów u samego Pana Boga kol. 
Marysi Szuber. Rozegranie tych zawodów potraktowałbym w ka-
tegorii cudu: stok na górze Dzidowa  biały, wyratrakowany, jakby 
czekał tylko na nas. Nocny trening na idealnie zmrożonym stoku, 
bez lodu, typowa arena pucharu świata. Zawody przeprowadzo-
ne sprawnie, przejazdy GS praktycznie bez dziur. W SL było już 
nieco gorzej, ale udało się przeprowadzić też dwa przejazdy. Co 
najbardziej dziwne to temperatura otoczenia sięgająca ponad 12 
stopni na plusie. Rywalizacja jak i w pozostałych zawodach bardzo 
ostra, przetasowania na miejscach po drugim przejeździe i różnice 
w czasach mierzone w setnych sekundy. Przeliczając na długość, 
daje to centymetry różnicy w przejeździe mety. 

Piszę te słowa ze słonecznej Canazei i czekam na zjazdy mi-
strzostw świata medyków na trasach układanych przez trenerów 
z pucharu świata.

Grzegorz Siteń

Od Redakcji: dr Grzegorz Siteń został w Bystrem Mistrzem Pod-
karpacia za 2017 rok, a w Kluszkowcach zajął I miejsce w GS w 
swojej grupie wiekowej. Gratulacje ! 

Bystre 2017

Bystre 2017
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Na taki okrzyk Pan Starosta, który pojawił się w hali tenisowej, 
aby obejrzeć mecze finałowe, nagle pobladł  i zesztywniał. Na 
nas Wiesiu  Bąba (Kolbuszowa)  już   takiego  wrażenia  nie robi, 
ale respekt  dla wielokrotnego  mistrza  Polski mamy.  Jest to 
numer  1 w naszej  kadrze lekarzy  podkarpackiego tenisa. 
Zdobył  złoty medal  w grze pojedynczej i podwójnej  w parze  
z Jankiem Józefczukiem. Złotem może cieszyć się też  Jacek 
Kowal (Stalowa Wola), który wygrał bardzo mocną grupę plus 
50, w finale pokonując w decydującym  super tiebreaku kole-
gę z Krosna  Pawła  Łysikowskiego. Brązowy  medal  wpadł  w 
ręce  Jarka Marca, który pokonując faworyta  grupy  Wojtka 
Pietrzaka był  sprawcą  największej niespodzianki mistrzostw. 
Warto podkreślić medale Katarzyny Kosikowskiej -Skowron 
(Tarnobrzeg), Mariusza Derenia (Leżajsk) – trzy medale i na-
szych seniorów: Profesora Andrzeja Skręta (Rzeszów), Zdzisła-
wa Plicnera (Jarosław) i Bogdana Solarskiego (Rzeszów)

Należy odnotować, że XX Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa Pol-
ski Lekarzy w Tenisie, które odbyły się od 10-12.03.2017 r. w hali 
tenisowej w  Stalowej  Woli już po raz siódmy zgromadziły 68  le-
karzy z całej Polski. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie 
Tenisowe  Lekarzy, Naczelna Izba Lekarska, Miejski  Klub Sportowy 
i niezawodna nasza Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, która 
wspomogła nas nie tylko finansowo, ale ufundowała przepiękne 
puchary od Svarowskiego. Przy tej okazji dziękujemy za pomoc w 
organizacji turnieju, który odbył się w grudniu 2016 roku w Nowej 
Wsi już kolejny rok z rzędu, na którym walczymy o Puchar Prezesa 
Okręgowej Izby Lekarskiej. 
Podsumowując grę naszych lekarzy umieszczam poniżej medali-
stów, gratuluję i dziękuję wszystkim za ambitny udział. Do zoba-
czenia za rok.     

Alek Micał 

„Bomba
w szatni”

Gra pojedyncza kobiet do 45 lat:
3) Katarzyna Kosikowska - Skowron (Tarnobrzeg)
Gra pojedyncza mężczyzn 35+:
3) Rafał Galik (Sanok)
Gra pojedyncza mężczyzn 45+:
3) Mariusz Dereń (Leżajsk)
Gra pojedyncza mężczyzn 50+:
1) Jacek Kowal (Stalowa Wola)
2) Paweł Łysikowski (Krosno)
3) Jarosław Marzec (Mielec)
3) Alfred Micał (Stalowa Wola)
Gra pojedyncza mężczyzn 55+:
1) Wiesław Bąba (Kolbuszowa)
Gra pojedyncza mężczyzn 60+:
3) Jan Józefczuk (Nowa Dęba)
Gra pojedyncza mężczyzn 65+:
3) Wojciech Kolanko (Krosno)
Gra pojedyncza mężczyzn 70+:
3) Andrzej Skręt (Rzeszów)
Gra pojedyncza mężczyzn 75+:
2) Bogdan Solarski (Rzeszów)
3) Zdzisław Plicner (Jarosław)
Gra podwójna kobiet do 45 lat (Open):
2) Maria Gołda (Kraków)/Katarzyna Kosikowska - Skowron (Tarno-
brzeg)
Gra podwójna mężczyzn (Open):
2) Rafał Galik (Sanok)/Marcin Pokrzywnicki (Zabrze)
Gra podwójna mężczyzn 45+:
3) Paweł Łysikowski (Krosno)/Andrzej Semczuk (Lublin)
3) Dariusz Gajecki (Strzegom)/Mariusz Dereń (Leżajsk)
Gra podwójna mężczyzn 55+:
1) Wiesław Bąba (Kolbuszowa)/Jan Józefczuk (Nowa Dęba)
3) Dariusz Dąbek (Stalowa Wola)/Stanisław Woźniak (Budry)
Gra podwójna mężczyzn 65+:
2) Wojciech Kolanko (Krosno)/Piotr Kołodziej (Siedlce)
Gra podwójna mężczyzn 70+:
2) Bogdan Solarski (Rzeszów)/Józef Szafranek (Chełm)
Gra mieszana:
2) Maria Gołda (Kraków)/Mariusz Dereń (Leżajsk)
3) Katarzyna Kosikowska - Skowron (Tarnobrzeg)/Bartłomiej Ptak 
(Będzin)

Sport
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Kolejny tradycyjny opłatek zorganizowany przez Ko-
misję Lekarzy Emerytów i Rencistów naszej Izby odbył 
się w Hotelu Prezydenckim w dniu 12.01.2017r. Mimo nie 
sprzyjającej aury i silnego mrozu zgromadził dość licznych 
uczestników, co świadczy o tym, że jest miłym spotkaniem 
dla wielu koleżanek i kolegów. 

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Prezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Dom-
ka oraz ks. prof. Andrzej Garbarz. 

Przybyłych gości oraz koleżanki i kolegów przywitała w 
imieniu swoim i Komisji  - Przewodnicząca lek. med. Ma-
ria Szajner. Dziękując wszystkim za przybycie, podkreśliła 
jak ważne są tego rodzaju spotkania integrujące seniorów 
oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia szczęśliwych dni 
w Nowym Roku. 

KOMUNIKAT
Komisja Emerytów i Rencistów zawiadamia, że za pośrednictwem Biura Podróży PTTK organizuje wycieczkę na 

szlaku Kanał Elbląski – Trójmiasto – Kaszuby – Toruń w dniach 31.05. - 04.06.2017r.
Na wycieczkę należy zapisywać się u p. Ewy Solarz w OIL w Rzeszowie do dnia 28 marca 2017r.

Przy zapisie prosimy o podanie danych: nazwisko i imię, pesel, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. 
Program wycieczki w załączeniu.

Kącik seniora

Z życia Seniorów Z kolei zabrał głos Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr 
n. med. Wojciech Domka, a po złożeniu bardzo serdecznych 
życzeń podkreślił, że wszyscy obecni i nieobecni seniorzy 
zasługują na  wyjątkowy szacunek od całego młodszego 
pokolenia koleżanek i kolegów jako ważni ich nauczyciele. 

Następnie ks. prof. Andrzej Garbarz poświęcił opłatki i 
życzył zdrowia i błogosławieństwa Bożego, po czym rozpo-
częła się ceremonia łamania się opłatkiem między uczestni-
kami, składanie sobie nawzajem życzeń. 

Trochę przyjemności dostarczyła również konsumpcja 
smacznego obiadu w trakcie którego zaczęły się rozmowy 
i wspomnienia wzajemnie spędzonych dobrych, miłych 
chwil z dawnych lat. 

Na zakończenie jak zwykle wysłuchano satyrycznego 
wiersza Przewodniczącej Komisji Lekarzy Emerytów i Ren-
cistów lek. med. Marii Szajner obrazującego panującą, nie-
zbyt miłą sytuację  w naszym państwie.

     Seniorzy

Kanał Elbląski – Trójmiasto – Kaszuby - Toruń
Termin: 31 maja – 04 czerwca 2017 r. 

Trójmiasto to rozległa aglomeracja łącząca trzy miasta, leży niedaleko ujścia Wisły do Bałtyku. Pasmem długości ponad 
50 km ciągnie się wzdłuż Zatoki Gdańskiej i w sumie liczy około 780 tys. mieszkańców. Trójmiasto cechuje wyjątkowe 
połączenie przeszłości z teraźniejszością: tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny, pełen wspaniałych zabytków 
Gdańsk, Sopot jako modny ośrodek wypoczynkowo – sanatoryjny, który w porównaniu z sąsiadami jest najmniejszy ale za 
to jest on najważniejszym ośrodkiem kulturalnym oraz Gdynia: młode, dynamiczne miasto portowe.

1 dzień - środa
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 5:00 (Dworzec PKS, ul. Grottgera, stanowisko „M”). 
Przejazd do Ostródy na Pochylnie Jelenie, które stanowią fragment Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Rejs statkiem po po-
chylni, wpłynięcie na rezerwat przyrody Jeziora Drużno i dalej kanałem do Elbląga. Krótki spacer po starówce. Przejazd do 
hotelu w Trójmieście, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień – czwartek
Śniadanie w hotelu. 
Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i parku. Przejazd do Gdańska - zwiedzanie;  Pomnik Trzech Krzyży, Droga 
Królewska,  Muzeum Bursztynu, Kościół  Mariacki z wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Długie Pobrzeże z Żurawiem. Stare 
Miasto - droga królewska, Zielona Brama, spacer nad Motławą, Zbrojownia.  Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień - piątek
Śniadanie w hotelu. 
Przejazd do SOPOTU – spacer po najdłuższym w Europie drewnianym molo z Grand Hotelem. Deptak na ul. Bohaterów 
Monte Cassino, którego atrakcją jest architektoniczna nowinka miasta - Krzywy Dom (niesamowita budowla o charakterze 
futurystycznym) oraz fontanna Jasia Rybaka i Dom Zdrojowy).  Opera Leśna – zwiedzanie.
Zwiedzanie GDYNI: Zwiedzanie Gdyni - Skwer Kościuszki. Zwiedzanie Oceanarium. Błyskawica - Muzeum Marynarki Wo-
jennej. Spacer po ul. Świętojańskiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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Kącik seniora

4 dzień - sobota 
Śniadanie w hotelu. 
Przejazd na Pojezierze Kaszubskie.  Przejazd przez Kartuzy – miasteczka uchodzącego za stolicę najpiękniejszej  części 
regionu czyli Szwajcarii Kaszubskiej; zwiedzanie gotyckiego kościoła po kartuzach z dachem  w kształcie trumny. Przejazd 
do Łubiany; zwiedzanie Zakładów Porcelany  Stołowej Lubiana, wizyta w sklepie przyzakładowym z porcelaną stołową 
(ew. zakupy).  Przejazd do  Szymbarka (do Centrum Edukacji i Promocji Regionu). Skansen Budownictwa Drewnianego w 
Szymbarku, w którym największym zainteresowaniem cieszą się obiekty takie jak: Dom do góry nogami, czyli symbol oba-
lenia komunizmu, najdłuższa deska świata – 36 m i 83 cm oraz Dom Sybiraka. Przejazd do Wdzydz  Kiszewskich; położone 
nad jeziorem Wdzydze zwane przez miejscowych Kaszubskim Morzem.  Zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego, 
gdzie obejrzeć można  25 unikalnych obiektów architektury regionalnej z XVIII – X wieku, pochodzących z całego obszaru 
Kaszub i Kociewia.  Przejazd do hotelu na Pojezierzu Kaszubskim, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień - niedziela 
Śniadanie w hotelu. 
Przejazd do Torunia – zwiedzanie miasta: miasta, które z racji swej wartości historycznej wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek Staromiejski z Ratuszem i wieżą 
widokową, Krzywa Wieża, Dwór Artusa, Kościół NMP, pomnik Kopernika, pomnik Skrzypka, Rynek Staromiejski, ratusz, po-
mnik Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego. Wizyta w Kamienicy Alchemika; „mydła i pachnidła”. 
Przejazd do Gniewu; zwiedzanie najlepiej zachowanego krzyżackiego zamku na Pomorzu, będącego siedzibą polskich 
starostów w XVIII wieku.  
Obiadokolacja w restauracji. Powrót do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych (ok. godz. 24:00).
 
Koszt uczestnictwa dla grupy 35 osobowej; 990,-zł.

Świadczenia zawarte w cenie: 
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, wc, barek),
- opłaty drogowe i parkingowe autokaru,
- opieka licencjonowanego pilota - przewodnika, 
- usługa przewodnika miejscowego w Gdańsku i Toruniu,
- zakwaterowanie; 4 x noclegi w hotelu *** (pokoje 2 - osobowe z łazienkami),
- wyżywienie: 4 x śniadanie (forma bufetu), 5 x obiadokolacja,
- ubezpieczenie: NNW (15 000 zł), KL włącznie z chorobami przewlekłymi (10 000 euro) i bagaż (1 000 zł)
   SIGNAL IDUNA

Uwaga:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (do wyboru)wg programu stanowią koszt dodatkowy;
- rejs statkiem pom pochylni    - 65,-zł/os.(norm.), 55,-zł(ulgowy),
- Katedra oliwska     -   5,-zł/os.(norm./ulgowy),
- Oceanarium w Gdyni     - 25,-zł/os.(norm.), 20,-zł(ulgowy),
- Dar Pomorza      -   8,-zł/os.(norm.),  5,-zł(ulgowy),
- Okręt – Muzeum ORP „Błyskawica”   - 10,-zł/os.(norm.),   8,-zł(ulgowy),
- Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku  - 14,-zł/os.(grupa),
- Kaszubski Park Etnograficzny    - 15,-zł/os.(norm.), 10,-zł(ulgowy),
- Muzeum Porcelany Stołowej Lubiana    - 65,-zł/os.(norm.), 50,-zł(ulgowy),
- zamek w Gniewie      - 15,-zł/os.(norm.), 10,-zł(ulgowy),

Ceny biletów na dzień 05.01.2017 r. (mogą ulec nieznacznej podwyżce !).

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

UWAGA :
Prosimy o dokonywanie zapisów po wcześniejszym podaniu danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
data urodzenia) u Pani Ewy Solarz w Okręgowej Izbie Lekarskiej (nr tel. 17/717 7724)
do dnia 28 marca 2017 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat po wcześniejszym podaniu danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data 
urodzenia)  na konto  Biura PTTK Oddział w Rzeszowie:
PEKAO S.A. II O/RZESZÓW 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 z dopiskiem : impreza nr 141/W/17  lub bezpośrednio w 
kasie Biura Podróży PTTK przy ul. Matejki 2 (I piętro) w terminach:
-  I rata w kwocie       500,-zł do dnia 31 marca 2017 r.
- II rata w kwocie      490,-zł do dnia 15 maja 2017 r.
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Pamiętajmy o ogrodach

HORTITERAPIA
Wiosna zmierza do nas dużymi krokami. Coraz wyraźniej-
szy staje się śpiew ptaków, trawa przybiera soczystą, zie-
loną barwę, a wokół pachnie wiosenną wilgocią i nową 
świeżością. Każdego dnia czekamy z niecierpliwością na 
coraz większą porcję ciepłego, radosnego słońca. I oczywi-
ście nabieramy sił i chęci do życia. Także bardziej pragnie-
my kontaktu z przyrodą – po prostu tęsknimy za ruchem, 
zwłaszcza po spojrzeniu w lustro. Przed nami otwierają się 
nowe perspektywy – praca w ogrodzie, porządki na tarasie, 
balkonie i w patio, czyli tzw. ogrodoterapia. 

To dzięki ogrodowym sesjom zamierzamy poprawić nie 
tylko swój wygląd, ale przede wszystkim stan zdrowia – 
wzmocnić serce i odporność, poprawić krążenie i gęstość 
kości, sprawność fizyczną i odstresować się. Ogrodowe 
prace to bardzo dobry sposób na zgubienie zbędnych kilo-
gramów i uruchomienie tego wszystkiego, co przez okres 
ospałej zimy trochę się zastało. Przed nami czas formowa-
nia i cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. 
Jak znam z praktyki, to świetny sposób na przycięcie kalorii. 
A zatem nie żałujmy sił, weźmy sekatory i piłki do ręki – i do 
cięcia! Pragnę w tym miejscu dodać, że kobieta o wadze 
65-70 kg w czasie godzinnego cięcia może stracić więcej 
niż 300 kcal. Ale to nie tylko jedyna korzyść – jednocześnie 
dotlenimy organizm, poprawi się nam koloryt cery i ogól-
nie wzmocnimy kondycję.  Jest tylko jedno ale – wszystkie 
czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

Oddanie się ogrodowym pracom sprzyja również popra-
wieniu stanu naszych kości. Naukowcy z Uniwersytetu w 
Arkansas przeprowadzili badania wśród kobiet, których 
jedyną aktywnością fizyczną były ogrodowe prace. Wyniki 
pomiaru większości kości tychże kobiet były porównywal-
ne z kośćmi kobiet systematycznie korzystających z siłowni. 
To właśnie nie wyczynowy sport, ale relaksacyjny ruch i pra-
ca w ogrodzie pobudzają tworzenie się masy kostnej i chro-
nią nas przed osteoporozą. Osoby, które regularnie pracują 
w ogrodzie - przycinają, pielą, zasilają, podlewają rośliny, 
podziwiając efekty swojej pracy wykonywanej z umiarem, 
są radośniejsze i zdrowsze. Po stresującym, spędzonym w 
wielkim pędzie dniu, warto zatem zajść do ogrodowego 
SPA i oddać się kopaniu w ziemi i przygotowywaniu raba-
tek, grabieniu trawników, skubaniu pojawiających się po 
zimie chwastów, a w mózgu zaczną zapewne wydzielać się 
hormony szczęścia, przez co osiągniemy spokój, a dotleniw-
szy się, pozbędziemy się wywołanego stresem bólu głowy. 
Obcowanie z naturą i praca w ogrodzie uczą cierpliwości, 
odpowiedzialności i systematyczności. Ponadto, ogrodowe 
prace relaksują i pozwalają zapomnieć o kłopotach. A wie-
czorem, zmęczeni fizycznie, odetchniemy z przyjemnością 
przed telewizorem, a później zapadniemy w zasłużony sen.

Ogród to nie tylko relaks i zdrowie, ale także smaczne, peł-
ne wartości owoce, warzywa i zioła. Rośliny prawidłowo 
pielęgnowane zapewnią nam smakowite owoce i warzy-
wa, nie tylko do bezpośredniego spożycia, ale i na prze-
twory – mrożonki, susz, kiszonki, konfitury, dżemy i kom-
poty. Praca w ogrodzie to prawdziwa hortiterapia, więc 
korzystajmy z niej jak najczęściej, choć z umiarem.

Anna Rydzik 
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Reklama


