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Pewnie większość z Państwa w tych dniach myśli jak to się stało, że ten rok 
tak szybko minął. Zegar tak jak dawniej odmierza czas, rok ma tyle samo 
dni i miesięcy, a jednak poczucie czasu jest po raz kolejny bardzo względ-

ne. Szkoda tylko, że działa na naszą niekorzyść. 

My też jesteśmy poniekąd zaskoczeni, że to już ostatnie wydanie Biuletynu w 
tym roku. Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o kończących się wakacjach, o rajdzie 
w Bieszczadach, a tu już kilka razy śnieg przypomniał nam zbliżających się Świę-
tach Bożego Narodzenia. Skoro nie mamy na to żadnego wpływu cieszmy się z 
kolejnego spotkania.

W tym wydaniu jak każdego roku rozmowa z prezesem podkarpackiej ORL pod-
sumowująca minione dwanaście miesięcy. W związku z tym, że Rzeszów stał 
się na medycznej mapie kraju kolejnym ośrodkiem naukowo - medycznym roz-
poczynamy cykl rozmów z kierownikami klinik, na początek Dermatologicznej. 
Sporo będzie także o niepokojach w służbie zdrowia między innymi w związ-
kowym komentarzu i publikacji lekarzy rezydentów. Są jak zwykle aktualności z 
prac OIL, porady prawne i informacje o naukowych osiągnięciach w środowisku. 
Mimo coraz niższych temperatur będzie ciepło, gdyż z bohaterem naszego  cy-
klu o pasjach lekarzy będziemy w Afryce. Nie zabraknie też świątecznych akcen-
tów. Tak więc przy blasku światełek domowej choinki zapraszamy do lektury.
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Dla reformy jest to rok stracony
Końcówka roku w ochronie  zdrowia jest niespokojna, to 
za sprawą protestu lekarzy rezydentów. Protest głodowy 
przekształcił się w wypowiadanie klauzuli opt out, co może 
zagrozić brakiem lekarzy i paraliżem w szpitalach.  Jaka 
jest ocena tej sytuacji przez samorząd lekarski?

Nasza ocena zaistniałej sytuacji jest jednoznaczna; podziwia-
my rezydentów za ich determinację i wolę walki. Muszę rów-
nież z przykrością uznać działania Ministerstwa Zdrowia i Pana 
Ministra Konstantego Radziwiłła związane ze strajkiem kole-
gów rezydentów za niegodne i żenujące. Tak drastyczna for-
ma protestu jak strajk głodowy nie zrobiły wrażenia na rządzą-
cych. Szczególnie wymowny jest brak empatii w przypadku 
pana ministra - lekarza, byłego samorządowca, byłego prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej. Po raz kolejny okazało się, że poza 
deklaracjami, rząd nie ma dla lekarzy absolutnie niczego do 
zaproponowania. Brak jest spójnego planu działania. Wszyst-
kie wcześniejsze zapowiedzi, począwszy od likwidacji NFZ, po-
przez utworzenie sieci szpitali, a także nowy system kontrakto-
wania to tak naprawdę polityczna propaganda,  która niczego 
nie zmienia wprowadzając jedynie dodatkowy chaos. Apele 
środowiska lekarskiego po raz kolejny zostały niestety zignoro-
wane. Zdumiewa mnie również radykalna zmiana poglądów 
ministra Radziwiłła. Przecież to właśnie on, jeszcze nie tak daw-
no, głośno mówił o bolączkach systemu opieki zdrowotnej, 
warunkach pracy i płacy lekarzy w szczególności. Zastanawia 
mnie, co takiego wydarzyło się od tamtej pory?....
Chcę bardzo mocno podkreślić, że wbrew medialnej kreacji 
tego i poprzednich rządów, to nie pazerność kieruje lekarza-
mi. Być może ktoś uzna to za slogan ale naprawdę walczymy 
o dobro pacjenta. A z tym wiąże się też m. in. kompetentny, 
wypoczęty, zadowolony ze swej pracy, dobrze gratyfikowany 
lekarz. I choć to niewygodne, nie da się uciec od tematu god-
nych zarobków. I nie zmienią tego polityczne pohukiwania mi-
nistra o tym, że praca w czasie normatywnym jest nieetyczna 
czy marszałka senatu, też lekarza, że można pracować dla idei. 
Jeżeli posługujemy się tak niepoważną retoryką to proponuję 
zacząć od siebie. Jesteście Panowie obaj lekarzami; porzućcie 
stanowiska polityczne i dołączcie do naszych szeregów. Wy-
negocjujcie z dyrektorem szpitala dobrą pensję, weźcie kilka, 
kilkanaście dyżurów a jak się wam nie spodoba to posłuchajcie 
partyjnej koleżanki i wyjedźcie z kraju.
Tak naprawdę głównym postulatem lekarzy rezydentów w 
tym sporze jest postulat zwiększenia nakładów na całą ochro-
nę zdrowia i zbliżenie nas w tej kwestii do innych unijnych 
krajów. Rząd znajduje pieniądze w budżecie na wiele rzeczy, 
słyszymy o wspaniałej kondycji naszej gospodarki więc musi 
nasunąć się pytanie: czy zdrowie jest nieważne? 
Nie przekonuje mnie również argument, że oczywiście rząd 
robi wszystko co w jego mocy, że na wszystko trzeba czasu i 
że już za 10 lat będzie naprawdę dobrze. W takiej perspektywie 
można obiecać wszystkim wszystko. A za 10 lat nie będzie nie-
stety dobrze bo kraje przeznaczające dzisiaj procentowo dwa 
razy więcej a nominalnie 4 – 6 razy więcej pieniędzy na ochro-
nę zdrowia na pewno nie będą dreptały w miejscu.
Kolejnym etapem po strajku głodowym jest wypowiadanie 

umów opt out . Niestety, jak zdążyłem się zorientować ta ak-
cja nie będzie tak samo przebiegać we wszystkich wojewódz-
twach. Związane jest to  z różnymi odsetkowo formami zatrud-
nienia: umowami o pracę, kontraktami, zatrudnieniem  przez 
NZOZ-y itd. Na przykład w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Rzeszo-
wie większość specjalistów jest na kontraktach i w tym przy-
padku składanie wypowiedzeń opt out przez rezydentów, nie 
odniesie takiego skutku jak w Szpitalu Klinicznym nr 2, gdzie w 
większości funkcjonują umowy o pracę. Tak jest niestety w ca-
łej Polsce, stąd obawa, że ta forma protestu nie we wszystkich 
województwach będzie równie skuteczna. Niemniej jednak 
samorząd lekarski, w tym oczywiście Okręgowa Izba Lekarska 
w Rzeszowie, będzie wspierał wszystkie działania lekarzy pro-
wadzące do zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w 
Polsce, godne płace oraz właściwe funkcjonowanie systemu.

Czy to wsparcie dla młodszych kolegów może przeobrazić 
się w inną formę nacisku na rząd ze strony samorządu le-
karskiego?

Samorząd lekarski nie powinien raczej być inicjatorem czy 
organizatorem protestów. Możemy, powinniśmy i oczywiście 
będziemy wspomagać protesty w różny sposób; logistycznie, 
finansowo. Powinniśmy współdziałać ze wszystkimi organiza-
cjami prowadzącymi działania w tym obszarze. W mojej oce-
nie organizacją, która obecnie może najsprawniej prowadzić i 
wspomóc protest jest Związek Zawodowy Lekarzy. Chcę jed-
nak podkreślić, że choć jest to protest rozpoczęty przez lekarzy 
rezydentów, na sukces możemy liczyć tylko wówczas kiedy ak-
tywnie włączą się w niego wszyscy lekarze. 

Rok nie był dla środowiska lekarskiego zwłaszcza w jego 
końcówce spokojny. A jaki był dla rzeszowskiego samorzą-
du lekarskiego?

Uznaję ten rok za bardzo dobry, przynajmniej do września 
kiedy rozpoczęły się protesty rezydentów. W tym roku nie 
było żadnych drastycznych czy spektakularnych sytuacji, któ-
re wpływałyby na środowisko medyczne w naszym regionie. 
Niestety, powtórzę  to, cały rok w ochronie zdrowia nie przy-
niósł oczekiwanych przez środowisko zmian na lepsze. Mogę 
powiedzieć, że dla reformy naszego systemu jest to kolejny rok 
stracony.

Naukowe środowisko medyczne Podkarpacia rozwija się  
po części dzięki kierunkowi lekarskiemu i utworzeniu kilku 
klinik. W tym Biuletynie rozmawiamy z kierownikiem Kli-
niki Dermatologii, to początek cyklu takich rozmów.  Jak 
widzicie państwo współpracę z tym coraz mocniej rozwija-
jącym się środowiskiem naukowym? 

Bardzo mnie cieszy, że po okresie nieco letnich stosunków z 
władzami Wydziału Medycznego, nastąpiło ocieplenie klimatu 
i zbliżenie stanowisk dotyczące większego zrozumienia i woli 
współpracy w zakresie zmian personalnych w nowych klini-
kach. Miałem przyjemność poznać Pana Prof. Reicha, który roz-

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

Wywiad
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począł pracę w Klinice Dermatologii. Uważam, że zatrudnienie 
Pana Profesora na stanowisku kierownika Kliniki  może być 
przykładem zachowania właściwych relacji podczas nawią-
zywania współpracy z kolejnymi pracownikami naukowymi, 
którzy zechcą na stałe związać się z Rzeszowem. Pewne pro-
cesy, o co apelowałem 3 lata temu, nie powinny odbywać się 
bez udziału podkarpackiego środowiska lekarskiego. Gratuluję 
Panu Dziekanowi Mazurowi i cieszę się z pozyskiwania osób 
z uznanym już dorobkiem naukowym. Wiem też, że ambicje 
naukowe zostały rozbudzone  u „naszych” kolegów lekarzy. Je-
stem przekonany, że za kilka lat doczekamy się rodzimej kadry 
naukowej. 
Naszych nowych kolegów zapraszam serdecznie do pracy na 
rzecz samorządu.

Przybliżmy więc jeszcze na koniec naszym Czytelnikom 
stan postępu prac przy renowacji Pałacyku Lubomir-
skich. Kiedy obiekt i jego otoczenie zabłyśnie pełnią 
swego uroku?

W tym roku zakończyliśmy definitywnie prace związane z 
ogrodzeniem i tarasami. Wyremontowaliśmy również, w dużej 
mierze dzięki hojności Pana Prezydenta Ferenca, część ogro-
dzenia od strony willi Kotowicza. Od kilku miesięcy w piwni-

cach pałacyku funkcjonuje restauracja. Myślę, że warto spró-
bować dobrej kuchni. 
Na przyszły rok zostaje do wykonania parking, droga dojaz-
dowa, ogrody od frontu i iluminacja budynku. Myślę, że to 
wszystko zdecydowanie podkreśli urok tej architektonicznej 
perełki. Mam nadzieję, że do jesieni przyszłego roku uporamy 
się ze wszystkimi pracami. 

A więc tego Państwu życzymy w nadchodzącym roku….

Bardzo dziękuję Państwu za życzenia.
A ja z głębi serca życzę Koleżankom i Kolegom samych sukce-
sów w nadchodzącym Nowym Roku; zadowolenia i satysfakcji 
w pracy, spełnienia planów oraz nade wszystko spokoju. Życzę 
Wam abyśmy mogli pracować normalnie, tak jak nasi koledzy 
w innych krajach. 
Życzę również Wam i Rodzinom zdrowych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech te piękne Święta będą okazją do 
wypoczynku w rodzinnym gronie, bo brak czasu dla najbliż-
szych to niestety jedna z większych bolączek zapracowanych 
lekarzy. Wszystkiego co najlepsze.

Dziękujemy za rozmowę

Drodzy koleżanki i koledzy stoimy na progu przewrotu, może 

nie na miarę kopernikańskiego, ale na pewno społeczno- 

mentalnego. Czas skończyć ze stereotypem, że lekarz powi-

nien  żyć tylko z satysfakcji z pracy. 

Mimo stale obniżanego prestiżu zawodu lekarza przez media, 

młodzi lekarze postanowili upomnieć się o godziwe zarobki.

Ogólna zła sytuacja pracy pozwoliła nam zjednoczyć się. W 

Szpitalu Klinicznym nr 2  w Rzeszowie dzięki ruchom nowego 

dyrektora został zabrany dodatek dyżurowy dla  młodych le-

karzy. Dodatkowo to zmotywowało nas do strajku. Solidarnie 

w liczbie około 90 osób początkiem listopada  wypowiedzieli-

śmy zgody na prace ponad europejskie normy, dało to czas na 

zdecydowanie niezdecydowanych.

W Krośnie czarę goryczy przelała zaproponowana przez dyrek-

cję zgoda na prowadzenie dyżurów z wolontariatu, uzależnia-

jąca przyjęcie lekarza do szpitala.

W chwili obecnej czekamy jeszcze na decyzję z innych rze-

szowskich szpitali, w których też jest chęć wypowiedzenia 

umów opt out.

W ten sposób walczymy z pracą ponad siły i ogólnie obejmu-

jącym nas zmęczeniem  oraz frustracją. W czasach coraz więk-

Musimy być razem i musimy być silni
Porozumienie Lekarzy Rezydentów OZZL

szej roszczeniowości pacjentów, o pomyłkę nietrudno a ona 

jest nieuchronnym wynikiem takiego przepracowania.

Obecnie idziemy za przykładem, który dały nam nasze kole-

żanki z pracy: pielęgniarki i położne, które ustawowo wywal-

czyły podwyżki dla pielęgniarki ze specjalizacją 1,05 średniej 

krajowej. Zbliżyły się dzięki temu do poborów lekarzy specja-

listów. Również selektywna podwyżka dla lekarzy rezydentów 

ze specjalizacji deficytowych wpłynęła motywująco do przy-

stąpienia do strajków lekarzy specjalistów.

Czas łagodnych rozmów z rządem minął. Lekarze jako grupa 

zawodowa nie mogą legalnie strajkować. Wypowiedzeniem 

opt out  sygnalizujemy w sposób odczuwalny złą sytuację w 

służbie zdrowia. Czekają nas teraz 2 trudne miesiące. Tygo-

dnie, w których na pewno część lekarzy będzie zastraszanych 

i zmuszanych do pracy oraz ponownego podpisania zgody 

na dyżury w systemie opt out. Musimy być razem i musimy 

być silni.

  

Lek. Grzegorz Dworak  Przewodniczący Porozumienie Lekarzy 

Rezydentów z Podkarpacia 

Wywiad
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Bieg
maratończyka
Mowa o kolejnym zakręcie, kryzysie czy momencie krytycz-
nym polskiej ochrony zdrowia wydaje się już zwykłym tru-
izmem. Właściwie to brakuje już słów w języku polskim, by 
opisać jej stan. Ile to już przekroczyliśmy ścian, ile razy prze-
bijaliśmy dno? Nawet uważny obserwator czy kronikarz 
może się pogubić. Również trudno byłoby zliczyć ilość tzw. 
reform w ciągu ostatnich 20 lat. Ponieważ system ochrony 
zdrowia funkcjonuje źle, praktycznie każda ekipa parlamen-
tarno-rządowa próbowała, wychodząc naprzeciw społecz-
nym oczekiwaniom, coś zmienić, ale najczęściej tak, aby 
wszystko zostało „tak, jak było”. Nowoczesna opieka zdro-
wotna musi kosztować, by spełnić wyśrubowane normy 
bezpieczeństwa dla pacjentów, by rozwijać nowe techno-
logie lekowe, nowe techniki operacji czy diagnozowania. 
Niestety nasi politycy, nawet średniego i niskiego szczebla 
nie zauważają nawet, że opieka zdrowotna działa  źle, bo 
nigdy nie korzystają z niej na normalnych warunkach, czyli 
tak, jak inni. Dlatego też nie widzą potrzeby zwiększenia na-
kładów na zdrowie, bo po co wyrzucać pieniądze. Przecież 
wszystko dobrze działa!

ODROBINA hISTORII

Pierwsza próba bilansowania i komercjalizacji ochrony 
zdrowia to lata 1996-97. Wprowadzono wtedy tzw. samo-
dzielne, publiczne ZOZ-y, które miały zarabiać na leczeniu 
pacjentów za ich prywatne środki. Nie muszę dodawać, że 
pozorowane zmiany, które pochłonęły, jak zwykle, niemałą 
ilość funduszy, nie przyniosły żadnych efektów. Już niedłu-
go po tej próbie, w roku 1999, podjęto kolejną. Ostateczna 
wersja ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych była 
zaprzeczeniem jej wersji pierwotnej , dlatego też nie mo-
gła się udać. Kolejny pomysł- Narodowy Fundusz Zdrowia, 
trwa,  z licznymi zmianami, od roku 2003 do dnia dzisiejsze-
go. Już samo to krótkie zestawienie nasuwa jeden wniosek: 
żadna z tych pseudo reform nie przyniosła oczekiwanej 
poprawy, bo nie usunęła podstawowej przyczyny- głębo-
kiego niedofinansowania systemu. Każda  następna zmia-
na, nieuwzględniająca tej praprzyczyny będzie skazana na 
niepowodzenie. Jeszcze kilka lat temu rozumiał to obecny 
minister zdrowia… 

GRA NA CZAS

Niedobory środków finansowych, w stosunku do deklaro-
wanego zakresu świadczeń gwarantowanych, są szacowa-

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

ne na ok. 30- 40 mld zł/rocznie. Gdyby nawet tę mniejszą 
kwotę podzielić na 365 dni, to otrzymamy 82 mln zł/ dzień. 
Każdy dzień utrzymywania status quo daje „oszczędności” 
82 mln złotych. To dobrze tłumaczy tę niezrozumiałą za-
wziętość kolejnych rządów i ich upór, godny lepszej spra-
wy, w utrzymywaniu stanu obecnego. Obietnica zwiększe-
nia nakładów za 8 lat do poziomu niższego niż potrzebny 
dziś, jest czystą kpiną i typową grą na czas. System ochrony 
zdrowia w chwili obecnej ma kilkanaście miliardów złotych 
zadłużenia i funkcjonuje dzięki wyzyskowi białego perso-
nelu. Nawet protest głodowy lekarzy rezydentów, który 
ośmieszył funkcjonowanie władzy w naszym kraju, nie spo-
wodował zmiany postrzegania problemów ochrony zdro-
wia przez polityków. Zagrali na czas i... problem minął. Gra 
na czas to koronna konkurencja naszych rządów - przecież 
nie można wszystkiego zmienić od razu! Słyszymy to już od 
25 lat!

Maratończyk biegnie, buty uwierają stopy, pot zalewa oczy, 
oddech maksymalnie przyśpieszony, tętno 120, do mety 
jeszcze daleko, a przy trasie nikt nie podaje napojów czy 
posiłku… Może już czas zejść z bieżni lub zmienić barwy 
klubowe? 
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Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.   

1. Podjęto uchwały : 
od numeru 403/2017/P do nr 489/2017/P  w sprawie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu 
podyplomowego, wpisania  na listę członków  OIL w Rzeszo-
wie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów - dotyczy lekarzy : 
Marcin Motyka, Dorota Kułaga, Dominik Chomiczewski, Kata-
rzyna Mendyk, Adam Gąsior, Piotr Mikołajewski, Paweł Małek, 
Paweł Gomółka, Marcin Poliwka, Jarosław Kiecana, Marcin Na-
zimek, Karolina Buczek, Anna Wilk, Mateusz Suchorowski, Filip 
Latocha, Ewa Giełbutowicz – Czerniec, Michał Sajdek, Piotr 
Duda, Monika Wenio, Adrianna Murdza, Kacper Lustyk, Jaro-
sław Trąbka, Magdalena Wilk, Izabela Delikat, Piotr Świergul, 
Olga Ostasz, Katarzyna Stępek, Justyna Sobczyk, Marzena Sta-
warz, Anna Mączka, Małgorzata Wolska, Katarzyna Pasek, Joan-
na Bielec,  Kaja Witek, Łukasz Wrona, Bernadetta Mazur, 
Sylwia Rządecka, Przemysław Wajda, Tomasz Rzegocki, Mo-
nika Krupa, Szymon Sikora, Michalina Mąka, Aleksandra Woś, 
Klaudia Zdeb, Justyna Domka, Magdalena Mac, Julia Nowak, 
Barbara Wita-Popów, Anna Bednarz, Iwona Lubińska, Dominika 
Zapszała, Kamil Skomro, Beata Rzepka, Krzysztof Pitera, Adriana 
Stawarz, Marzena Kamińska, Karol Radochoński, Barbara Wac-
nik, Bartosz Kołodziej, Łukasz Bieda, Monika Wołoszyn Michał 
Wrótnik, Aleksandra Ryś, Anna Dryja, Dariusz Dziubek, Marlena 
Zawół, Tomasz Zawół, Magdalena Kościółek, Wojciech Zawo-
ra, Ewelina Kruczek, Damian Szyszka, Wiktoria Balog, Szcze-
pan Miczek, Anna Wajda, Anna Korczykowska, Piotr Ciekliński, 
Aleksandra Kąkol, Gabriela Półtorak, Jakub Szymczak, Michał 
Włodyka, Szymon Trąd, Anna Bednarz, Agnieszka Wilczyńska, 
Rafał Pietrewicz, Katarzyna Pietrewicz, Barbara Krubnik  Izabela 
Pieronik.
Nr 491/2017/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych leka-
rza dentysty , przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty, wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie  oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza  Magdalena Struk.
Nr 492/2017/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu lekarza  przyznane  na czas okre-
ślony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza Mariia Isakova.
Nr 493/2017/P w sprawie ponownego przyznania prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu lekarza  przyznane  na czas okre-
ślony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza Priyhwisch Cha-
kraboorty.
Nr 494/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Katarzyna Sokol.
Nr 495/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 

OIL w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Irena Jagoda
Nr 496/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza Aleksander Kręblewski.
Nr 497/2017/P   w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza Judyta Wiech- Kręblewska.
Nr 498/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza  Jakub Niemiec.
Nr 499/2017/P w sprawie zmiany uchwały Nr 377/2017/P  Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 8 sierpnia 2017  w 
sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy celem kon-
tynuacji – dotyczy lekarza  Marta Wrońska.
Nr 500/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Piotr Wójcik.
Nr 501/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Adam Reich. 
Nr 502/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w za-
kładzie  leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamil Wlizło.
Nr 503/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą  wy-
łącznie w zakładzie  leczniczym na podstawie umowy z 
podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – do-
tyczy lekarza Anna Jędruch – Lampińska.
Nr 504/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Marzena Trąd.
Nr 505/2017/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Grażyna Kaczmarek. 
Nr 506/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Tomasz Półgrabia.
Nr 507/2017/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez 
firmę VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. K. 
Nr 508/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez 
firmę VM Media Sp. z o.o. 
Nr 509/2017/P w sprawie  potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  i wpisu  
organizatora kształcenia  do rejestru podmiotów uprawnio-
nych  do prowadzenia kształcenia podyplomowego dla leka-
rzy przez firmę Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Sp. z  o. o. 
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Nr 510/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia przez  podmiot  wpisany do rejestru podmiotów prowa-
dzącym doskonalenie  zawodowe lekarzy  przez Szpital Spe-
cjalistyczny PRO-FAMILIA Sp. z  o. o. 
 
2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia. 
 
3. Poruszono sprawy bieżące  Izby. 
 
Na tym posiedzenie  zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z  dnia 5 września  2017 r.

 Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.
 
1. Przywitano  dr n. med. Marka Wojtaszka, który został zapro-
szony na posiedzenie celem zaprezentowania się. Pan Doktor 
został przez Panią Wojewodę zgłoszony jako kandydat na sta-
nowisko konsultanta ds. medycyny ratunkowej.
Członkowie rady wysłuchali kandydata dr n. med. Marka Woj-
taszka. Następnie kandydaturę poddano pod głosowanie. 
Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano kandydaturę kol. 
Marka Wojtaszka na stanowisko konsultanta ds. medycyny ra-
tunkowej.     
 
2. Odczytano orzeczenia i postanowienia Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Rzeszowie. 
 
3. Zapoznano się z pismem  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w sprawie podwyżek  dla pielęgniarek. Sprawę podda-
no dyskusji. Postanowiono, że radca prawny OIL wyda opinię 
w tej sprawie i opinia zostanie umieszczona w Biuletynie OIL i 
na stronie internetowej. 
 
4. Poruszono sprawę lekarza, który zwrócił się o umorzenie za-
ległych składek . Przedstawił dowody iż nie osiągał dochodów 
a jedynie zapomniał o tym poinformować OIL. Wywołała się 
burzliwa dyskusja. Sprawę poddano pod głosowanie. 
Za umorzeniem głosowało 12 osób, przeciw – 5, wstrzymało 
się od głosu 3 osoby. 
 
5. Kol. Radosław Maksymowicz poinformował członków rady 
o prośbie kol. Grzegorza Skrzypka dotyczącej interwencji w 
sprawie możliwości łączenia procedur medycznych finanso-
wanych ze środków publicznych  z  procedurami  płatnymi w 
trakcie realizacji kontraktu z NFZ.
 Podjęto dyskusję w powyższej sprawie. Po dyskusji kol. Rado-
sław Maksymowicz Przewodniczący Komisji Stomatologicznej 
poinformował, że Komisja zamierza wystąpić za zgodą rady  do 
Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o podjęcie działań w celu 
wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego zasad 
udzielania świadczeń refundowanych i nierefundowanych dla 
wszystkich lekarzy dentystów leczących pacjentów w ramach 
umów z NFZ.   
 
6. Kol. K. Marchewka przypomniał zebranym o konieczności 
przeprowadzenia wyborów w poszczególnych rejonach wy-
borczych.

7. Prezes przedstawił zebranym propozycję remontu pozosta-
łej części ogrodzenia. Przedstawił kosztorys. Członkowie rady 
byli zdania, że należy wyremontować ogrodzenie gdyż jest to 
konieczne aby móc wykonać parking. Jednogłośnie przegło-
sowano konieczność remontu ogrodzenia.  
 
6. Podjęto uchwały :
Od nr 79/2017  do nr 100/2017 w sprawie skierowania leka-
rza na staż podyplomowy – dotyczy lekarzy  : Michalina Mąka, 
Aleksandra Woś, Klaudia Zdeb, Justyna Domka, Magdalena 
Mac, Julia Nowak, Barbara Wita- Popów, Anna Bednarz, Iwo-
na Lubińska, Dominika Zapszała, Kamil Skomro, Beata Rzepka, 
Krzysztof Pitera, Adrianna Stawarz, Marzena Kamińska, Karol 
Radochoński, Barbara Wacnik, Bartosz Kołodzieja, Łukasz Bieda, 
Monika Wołoszyn, Michał Wrótniak, Aleksandra Ryś, Anna Dry-
ja, Dariusz Dziubek, Marlena Zawół, Tomasz Zawół, Magdalena 
Kościółek, Wojciech Zawora, Ewelina Kruczek, Damian Szyszko, 
Wiktoria Balog, Szczepan Miczek, Anna Wajda, Anna Korczy-
kowska, Piotr Ciekliński, Aleksandra Kąkol, Gabriela Półtorak, 
Jakub Szymczak, Michał Włodyka, Szymon Trąd, Anna Bednarz, 
Agnieszka Wilczyńska, Rafał Pietrewicz, Katarzyna Pietrewicz, 
Barbara Krubnik, Izabela Pieronik, Marcin Otyka, Dorota Kułaga, 
Dominik Chomiczewski, Katarzyna Mendyk, Adam Gąsior, Piotr 
Mikołajewski, Paweł Małek, Paweł Gomółka, Marcin Poliwka,  
Jarosław Kiecana, Marcin Nazimek, Karolina Buczek, Anna Wilk, 
Mateusz Suchorowski, Filip Latocha, Ewa Giebułtowicz- Czer-
niec, Michał Sajdek,  Piotr Duda, Monika Wenio, Adriana Mur-
dza, Kacper Lustyk, Jarosław Trąbka, Magdalena Wilki, Izabela 
Delikat, Piotr Świergul, Olga Ostasz, Katarzyna Stępek, Justyna 
Sobczyk, Marzena Stawarz, Anna Mączka, Małgorzata Wolska, 
Katarzyna Pasek, Joanna Bielec, Kaja Witek, Łukasz Wrona, Ber-
nadetta Mazur, Sylwia Rządeczka, Przemysław Wajda, Tomasz 
Rzegocki, Monika Krupa, Szymon Sikora, 
Nr 166/2017  w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaca-
nia składki członkowskiej 
Nr 167/2017 w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia 
związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu przez lekarza 
dentystę.
 
Na tym posiedzenie Rady zakończono.    
 

 
Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
z  dnia 12 września 2017 r.

 
1. Podjęto uchwały :
Nr 511/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowe-
go, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Angelika Gul.
Nr 512/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i 
wpisania na listę członków OIL
w Rzeszowie – dotyczy lekarza Krystian Zieliński.
Nr 513/2017/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania i 
wpisania na listę członków OIL
w Rzeszowie – dotyczy lekarza Karolina Faber.
Nr 514/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż 
podyplomowy – dotyczy lekarza dentysty Angelika Gul.
Nr 515/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż 
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podyplomowy – dotyczy lekarza Dentysty Krystian Zieliński. 
Nr 516/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez 
firmę MEDICAEXPERT CONFERENCE. 
Nr 517/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez firmę 
NOWA STOMATOLOGIA MARZENA GŁĘBOCKA-SZKOLENIA, PRO-
DUKTY.
Nr 518/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. „Współpraca histopatologa i ginekologa” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Patologów Oddział Podkarpacki.
Nr 519/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt.” Problemy gastroenterologiczne w praktyce reumatolo-
gicznej”, „ Wyzwania i możliwości w leczeniu RZS – stanowisko 
dermatologa”, „Gammapatia monoklonalna towarzysząca cho-
robom układowym tkanki łącznej- obserwacje własne” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Pod-
karpacki. 
Nr 520/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt.”ADD-zaburzenia uwagi i koncentracji”, „homocysty-
nuria- objawy kliniczne i postępowanie”, „Zaburzenia napado-
we- przypadki kliniczne” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Neurologów Dziecięcych Rzeszowski Oddział Regionalny.
Nr 521/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt. „ III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania 
jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, 
radioterapii i medycynie nuklearnej” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki. 
Nr 522/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt. „ Obrazowanie MR z zastosowaniem spektroskopii” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział 
Podkarpacki. 
Nr 523/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt. „Obrazowanie MR z zastosowaniem dyfuzji i perfuzji” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział 
Podkarpacki. 
Nr 524/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt.” Serce w Bieszczadach – II Warsztaty MR i TK serca” - przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkar-
packi. 
Nr 525/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Iwona Kańczugowska.
Nr 526/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Jędryczka.
Nr 527/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Agata Jajdek.
Nr 528/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Efrem Daniel Buć.
Nr 529/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Barbara Baran. 
Nr 530/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-

dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Józef Morga.
Nr 531/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Bogdan Kolarz.
Nr 532/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dariusz Ma-
zurkiewicz. 
Nr 533/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarza Justyna Tokarz – Pyszna.
Nr 534/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jolanta 
Janczura- Fryźlewicz. 
Nr 535/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maria Szuber.
Nr 536/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Agata Ruszała.
Nr 537/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Adam Nałódka.
Nr 538/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Adam Wojtczak. 
Nr 539/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Kalina Kujawska. 
Nr 540/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Wiśniowska.
Nr 541/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Grzegorczyk. 
Nr 542/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Tomasz Stąpor.
Nr 543/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Adam Bielecki. 
Nr 544/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza hubert Kuźniar.
Nr 545/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakła-
dzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Zahorski. 
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Nr 546/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakła-
dzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Kazimierczuk. 
 
2. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Łukasz Słyś, 
Stefan Klekot.
 
3. Zapoznano się z pismem  Rzecznika Praw Pacjenta w spra-
wie niedostarczenia dokumentacji przez lekarza . Zdecydowa-
no o wyjaśnieniu sprawy.  
 
4. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu. 
 
5. Prezes dr n. med. Wojciech Domka będzie uczestniczył w 
debacie poświęconej zdrowiu  mieszkańców Rzeszowa  oraz 
Podkarpacia ,jednocześnie podjęto decyzję o objęciu hono-
rowym patronatem   konferencji pt. „ Zdrowie mieszkańców 
Rzeszowa i Podkarpacia” – co możemy zrobić dla poprawy wy-
ników zdrowotnych regionu”, która odbędzie się w dniu 16. X. 
2017 r.  

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

 
Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
z  dnia 19 września 2017 r.

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.
 
1. Podjęto uchwały :
Nr 546/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – do-
tyczy lekarza Adam Reich.
Nr 547/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – do-
tyczy lekarza Renata Chrabąszcz.
Nr 548/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – do-
tyczy lekarza Justyna Szczęch. 
Nr 549/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków  
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – do-
tyczy lekarza Dominik Samotij.
Nr 550/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – do-
tyczy lekarza Urszula Kozińska.
Nr 551/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza Urszula Kozińska.
Nr 552/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. „ Choroby układu pokarmowego- klasyfikacje, standar-
dy, postępowanie” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Ga-
stroenterologiczne Oddział Podkarpacki. 
Nr 553/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez 
Firmę Pracownia Pozytywnych Zmian Zuzanna Liskowacka  „ 
Zapobieganie deformacjom wyrostka po ekstrakcji zęba”.
Nr 554/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez 
Firmę Pracownia Pozytywnych Zmian Zuzanna Liskowacka  „ 

Staw skroniowo- żuchwowy jako wykładnia stabilności narzą-
du żucia”.
Nr 555/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez 
Firmę PRIX DOROTA PUChALSKA.
 
2. Prezes ORL dr Wojciech Domka złożył zebranym sprawozda-
nie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. 
 
3. Podjęto decyzję, że nie nawiązujemy współpracy z Panem 
Wojciechem Krówczyńskim, który zaproponował naszej izbie 
nadzór procedurami dotyczącymi przetwarzania danych     
osobowych. 
 
4. Zapoznano się z materiałami z ostatniego posiedzenia Na-
czelnej Rady Lekarskiej : 
   
- Uchwała w sprawie ustalenia liczby mandatów  delegatów na 
Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji.
- Stanowisko Prezydium NRL w sprawie  wejścia w życie  prze-
pisów dotyczących systemu szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
- Uchwała  w sprawie skierowania przedstawiciela NIL na spo-
tkanie  organizowane przez Radę Europy z okazji 20 rocznicy 
uchwalenia Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
- Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 
przedstawicieli NRL w zespołach ekspertów do spraw oceny 
jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie  speł-
niania wymogów dotyczących  prowadzenia specjalizacji lub 
stażu kierunkowego.
- Uchwała  zmieniająca uchwałę  w sprawie delegowania 
przedstawicieli NRL  do rad  społecznych powołanych w pod-
miotach leczniczych  resortu obrony narodowej.  
-  Stanowisko  w sprawie projektu rozporządzenia MZ w spra-
wie praktyki realizowanej w ramach kształcenia w zakresie  ra-
townictwa  medycznego.
- Uchwała  w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na 
wynajem sytemu do przeprowadzenia głosowań jawnych  
wraz z obsługą  podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.
 - Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
 
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 26 września 2017 r.

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.
 
1. Zdecydowano o przesłaniu opinii mec. Joanny Paśkiewicz  do 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych -  dot. Zarządzenia Pre-
zesa NFZ. 
2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol.: Mateusz 
Zasadny, Mariusz Śledź, Amelia Jabłońska.
 
3. Zapoznano się ze Stanowiskiem  Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie w sprawie anty-medycznej postawy rodziców  
noworodka urodzonego we wrześniu w białogardzkim szpi-
talu. 
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 4. Zapoznano się z odpowiedzią dyrektora ZOZ w Ropczycach 
dot. Doktora Antoniego Bazielicha. 
 
5. Podjęto uchwały : 
Nr 556/2017/P w sprawie  wyposażenia restauracji w siedzibie 
Izby w stoły, krzesła i wieszaki.
Nr 557/2017/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego – doty-
czy lekarza Maciej Worwąg.
Nr 558/2017/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy - dotyczy lekarza Maciej Worwąg.
Nr 559/2017/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Kompleksowa diagnostyka chorób piersi” – przez pod-
miot Szpital Specjalistyczny PRO- FAMILIA w Rzeszowie.
Nr 560/2017/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. ”Diagnostyka obrazowa w onkologii” – przez podmiot Polskie 
Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki.
Nr 561/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Szczęch. 
Nr 562/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Andrzej Żuchowicz.
Nr 563/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Elżbieta Kopciuch. 
Nr 564/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Kuffner.
Nr 565/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Janusz Nowakiewicz.
Nr 566/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Zuzanna Nowakiewicz.
Nr 567/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Juza.
Nr 568/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marcin Łukaszewski. 
Nr 569/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Judyta Tomasik- homicka.
Nr 570/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Wojciech Stanik. 
Nr 571/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza hubert Lisowski.

Nr 572/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jacek Orłowski.
Nr 573/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maria Szczepańska.
Nr 574/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Przemysław Szoja.
Nr 575/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Iwona Słąwińska- 
Niedzin.
Nr 576/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Urban. 
Nr 577/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Robert Stelmach. 
Nr 578/2017/ P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Beata Baj – Pawłowska.
Nr 579/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w 
zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania 
– dotyczy lekarza Jolanta Man- Gołębiowska. 
Nr 580/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Małgorzata Melko – Godlewska. 
Nr 581/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących  działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza  Elżbieta Głaz. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 3 października  2017 r.
 
1. Zapoznano się z Uchwałami, Apelami i Stanowiskami Prezy-
dium Naczelnej Rady Lekarskiej.
 
2. Wytypowano kol. Krystynę Cyran jako przedstawiciela ORL w 
skład Komisji Konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddzia-
łowej Oddziału Chirurgii Dzieci w Klinicznym Szpitalu Nr 2 w 
Rzeszowie. 
 



10 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

3.  Wytypowano kol. Tomasza Adamczyka jako przedstawiciela 
ORL w skład Komisji Konkursowych na stanowisko pielęgniar-
ki oddziałowej oddziałów: Oddziału Okulistyki, Oddziału Neu-
rologii i Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Powiatowym  w 
Stalowej Woli. 
4. Przyznano odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu Józefie 
Techmanie. 
 
5. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia – dotyczy 
Kol. Kol. : Magdalena Dziecic, Tomasz Róg, Piotr haberko, Anna 
haberko. 
 
6. Podjęto uchwały : 
Nr 582/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Magdalena Szpala.
Nr 583/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Karolina Stodolak.
Nr 584/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Jerzy Żelechowski. 
Nr 585/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Dominik Kluz.
Nr 586/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Mateusz Tomaka.
Nr 586/2017/P w spraw na listę członków OIL w Rzeszowie w 
związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu  
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej - dotyczy lekarza Alicja 
Alda.
Nr 587/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza i  wpisania na listę członków  OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Magdalena Jakubczyk. 
Nr 589/2017/P w spraw na listę członków OIL w Rzeszowie w 
związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu  
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej - dotyczy lekarza
Renata Królikowska-Ochabska.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

 
Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
z dnia 10 października 2017 r.

 
1. Odczytano stanowiska Okręgowych Izb Lekarskich w spra-
wie poparcia akcji protestacyjnej  lekarzy rezydentów.
2. Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję o wyrażeniu poparcia 
dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej młodych lekarzy. Zadecy-
dowano o rozesłaniu stanowiska do izb lekarskich oraz do prasy 
lokalnej.
Podjęto uchwały:
Nr 590/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza Karolina Przybyła.
Nr 591/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Szczepan Żabicki.
Nr 592/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza dentysty Justyna Wiśniewska.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 17 października 2017 r.

Obecni wg listy obecności. 
1. Odczytano apel Prezesa NRL do Prezesa Rady Ministrów o 
pilne spotkanie z protestującymi lekarzami.
2. Odczytano stanowiska okręgowych izb lekarskich w sprawie 
poparcia akcji protestacyjnej  lekarzy rezydentów.
3.Odczytano zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję doty-
czącą elektronicznej dokumentacji medycznej, która odbędzie 
się w Warszawie – propozycja oddelegowania na konferencje 
2 przedstawicieli OIL (lek. dent. Dariusz Paliga i dr n. med. Woj-
ciech Domka).
4.Odczytano zaproszenie na posiedzenie Rady POW NFZ w 
Rzeszowie, zadecydowano, że przedstawiciele OIL nie będą 
brali udziału w w/w posiedzeniu.
5.Wytypowano kol. Janusza Bieniasza jako przedstawiciela OIL 
w skład komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wą-
troby w Szpitalu Powiatowym w Dębicy oraz kol. Stanisława 
Pieprznego w skład komisji konkursowej na stanowisko Pielę-
gniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależ-
nienia od Alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależ-
nienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
6. Przyznano refundację kosztów szkolenia - dotyczy  kol. Mał-
gorzata Drzymała.
7. Podjęto uchwały:
Nr 593/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków OIL oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów- 
dotyczy lekarza Marlena Korda-Kołodziej.
Nr 594/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – do-
tyczy lekarza Łucja Froń.
Nr 595/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt. ”XII Podkarpacki Kurs Rytmu Serca i Terapii Arytmii” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział 
Podkarpacki.
Nr 596/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. ”Rehabilitacja od narodzin do starości” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie.
Nr 597/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. ”Podkarpackie Dni Geriatryczne” – przez podmiot Po-
rozumienie Podkarpackie – Związek Pracodawców Ochrony 
Zdrowia.
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Nr 598/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt.” V Podkarpackie Spotkania neonatologiczne – praktyka 
czyni mistrza” – przez podmiot Podkarpacki Oddział Regional-
ny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Nr 599/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. ”Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot Qu-
alyMed R.Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów.
Nr 600/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. ”Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot Qu-
alyMed R.Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów.
Nr 601/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt. ”Intensywny kurs chirurgiczno-implantologiczny” – 
przez podmiot DENTECh Edward Szczęch i S-ka Jawna.
Nr 602/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Marek Sienicki.
Nr 603/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej - dotyczy lekarza Alicja Mistarz.
Nr 604/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej - dotyczy lekarza Anna Jelito.
Nr 605/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Elżbieta Kalita.
Nr 606/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Jakub Rymarowicz.
Nr 607/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Sylwia Zabłocka-Oczoś.
Nr 608/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Anna Kowal.
Nr 609/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Magdalena Lis.
Nr 610/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Diana Mazurek.
Nr 611/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Norbert Stachowicz.
Nr 612/2017/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Agnieszka Więckiewicz.
Nr 613/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Beata Adler-Ławińska.
Nr 614/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Jakub Żelechowski.
Nr 615/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym – dotyczy lekarza  Magdalena Kobel-Wilczyńska.
Nr 616/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza Michał Szczęch.  
Nr 617/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Ewelina Nycz.

Nr 618/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Marcin Stępniak.
Nr 619/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Paweł Porzycki.
Nr 620/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Rafał Przybyła.
Nr 621/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Piotr Stawiarski.
Nr 622/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Anna Mosiewicz.
Nr 623/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Jerzy Mosiewicz.
Nr 624/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym – dotyczy lekarza  Maciej Matłok.
Nr 625/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Rafał habaj.
Nr 626/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Szczerba.
Nr 627/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Beata Pawłowska-Błachuta.
Nr 628/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Robert Kijowski.
Nr 629/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Marta Szklarczyk.
Nr 630/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Renata Miazga-Janusz.
Nr 631/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania– dotyczy 
lekarza Beata Butryn.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 24 października 2017 r.

 
1. Wyrażono  zgodę na pokrycie kosztów przejazdu samocho-
dem na konferencję stomatologiczną  lek. dent.  Beacie Kożak.

Z Prac ORL
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2. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów  udziału mec. Annie 
Bandelak w Forum Radców Prawnych w Krakowie.  
 
3. Przyznano lekarzowi zapomogę losową  z powodu długo-
trwałej choroby. 
 
4. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu  An-
drzeju Wadowskim. 
 
5. Przyznano refundacje kosztów szkolenia Kol. Kol. Małgorzata 
Kuca, Justyna Ciechocka, Beata Dudek, Ewelina Pyra – Twarow-
ska, Marta Szczygieł- Łyko, Jarosław Jabłoński.
 
6. Zapoznano się z pismem Krakowskiej Prokuratury – sprawa 
dotyczyła wydania opinii przez biegłych  lekarzy.
 
7.  Wyrażono zgodę  na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  na przeprowadzenie 
zabiegów szkoleniowych  w dniu 9.12.2017 r. przez Profesora 
Yuri Takhtaeva z Sankt Petersburga  w Ośrodku Chirurgii Oka 
w Rzeszowie. 
 
8. Podjęto uchwały : 
Nr 632/2017/P w sprawie wpisania lekarza  dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty Sylwia Zabłocka 
– Oczoś.
Nr 633/2017/P  w sprawie zmiany uchwały Nr 148/2017  ORL  
w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza dentysty Izabela Delikat.
Nr 634/2017/P w sprawie zmiany uchwały Nr 148/2017  ORL  w 
sprawie skierowania lekarza dentysty na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza dentysty Piotr Świergul.
Nr 635/2017/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów – dotyczy 
lekarza Stanisława Kuliga.
Nr 636/2017/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów – dotyczy 
lekarza Janina Gąsior.
Nr 637/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Dominik Kluz. 
Nr 638/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Justyna Wiśniewska.
Nr 639/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Artur Dobosz.
Nr 640/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy  Bogumił  Grabowski. 
Nr 641/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Alicja Rodzoś- Gra-
bowska.
Nr 642/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Marzena Porzycka.
Nr 643/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i w formie i wyłącz-
nie  w miejscu wezwania.
Nr 644/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzą-
cych doskonalenie zawodowe lekarzy – Polskie Towarzystwo 
Reumatologiczne Oddział Podkarpacki. 
Nr 645/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzą-
cych doskonalenie zawodowe lekarzy – VISUM CLINIC 
Sp. z o.o.
Nr 646/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowa-
dzących doskonalenie zawodowe lekarzy – Szkolenia Dariusz 
Paliga. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
 
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 31 października 2017 r.
 
 
1. Wyrażono zgodę  na zakup  oprogramowania Comarch ERP 
Optima firmy Comarch na potrzeby działu księgowości. 
 
2. Zapoznano się z Apelem Prezydium ORL do zarządzających 
zakładami leczniczymi, ordynatorów i kierowników oddziałów  
w sprawie poparcia  protestujących lekarzy.
 
3. Zapoznano się ze Stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej  w sprawie projektu ustawy – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę o ochronie danych osobowych. 
 
4. Poruszono sprawę szczepień obowiązkowych dzieci.  Po-
stanowiono wystąpić do NRL z prośbą o podjęcie działań 
dotyczących egzekwowania przepisów dotyczących obo-
wiązkowych szczepień. 
5. Radca prawny Anna Bandelak  poinformowała członków 
Prezydium o poselskim projekcie ustawy o zawodzie lekarza  
w sprawie rezydentów. 
 
6. Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej zło-
żył Prezes dr Wojciech Domka. 
 
7.  Prezydium ORL podjęło decyzję o współorganizowaniu 
wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim II Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Prawno – Medycznej  i pokrycie części kosztów organi-
zacji w wysokości 1 tysiąca złotych. 
 
8. Zaakceptowano treść pisma  do Prokuratury Okręgowej  w 
sprawie  skarg pacjentów. 
 
9.  Podjęto uchwały :    
Od Nr 647/2017/P do Nr 684/2017/P w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków OIL w 
Rzeszowie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarzy: Marta Rojek, Łucja 

Z Prac ORL
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Froń, Michalina Zygmunt, Katarzyna Kondracka, Katarzyna Lesz-
czyńska, Judyta Wyskiel, Joanna Aksamit, Michał Szczęch, Katarzy-
na Batóg- Szczęch, Mateusz Ducki, Mateusz Bełch, Karolina Bosek, 
Piotr Mazur- Chromiak, Michał Rybak, Filip Głogowski, Monika 
Romanowska, Kamil Ciąpała, Olga Surma, Dominika Chmielew-
ska, Ewelina Szybiak, Marcin Wieliczko, Agnieszka Wieliczko, Anna 
Mazurek, Paulina Godzisz, Bartosz Balcewicz, Anna Pysz, Kamil 
Karnas, Jakub Wróbel, Martyna Kluba, Paulina Dyl, Paweł hamdan, 
Aleksandra Wilk, Agnieszka Nowakowska, Martyna Szukiewicz-
-Sarzyńska, Malwina Mazur, Diana Sądaj, Aleksandra Tomasiewicz, 
Adriana Krop- Głogowska.
Nr 685/2017/P  w sprawie przyznania lekarzowi  zapomogi lo-
sowej. 
Nr 686/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Rafał Prus.
Nr 687/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza Agnieszka Suchodolska- Prus.
Nr 688/2017/P) w sprawie wyrażenia zgody na zakup oprogra-
mowania  dla potrzeb księgowości OIL. 
Nr 689/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia przez podmiot Firma Naukowo – Medyczna AVICENNA Sp 
z o.o.
Nr 690/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia przez podmiot Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Na tym Prezydium zakończono. 
 
  

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 7 listopada 2017 r.

 
1. Podjęto uchwały od Nr 169/2017  do  Nr 213/2017  w spra-
wie  przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania 
na listę członków OIL w Rzeszowie oraz wpisu do rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarzy 
: Alicja Lis, Mateusz Lis, Justyna Wentrych, Aneta Sobek, Pauli-
na Serwin, Mateusz Tomaszewski, Małgorzata Bobola – Mitał, 
Agnieszka Wanat, Aleksandra Kubik, Małgorzata Kulig, Grze-
gorz Mazur, Karolina Czarnobaj, Maja Drożdżak, Karolina Szkie-
lonek, Monika Chmielewska, Igor Wojtas, Dawid Roman, Joan-
na Ożóg, Katarzyna Steciuk, Sylwia Furdyna, Beta Kątnik, Jan 
Sroka, Agnieszka Karpowicz, Dawid Karpowicz, Ewa Burghardt 
– Skroban, Katarzyna Skarbek, Paweł Plata, Barbara Kozaczuk – 
Plata, Karol Portas, Angelika Mala, Piotr Ruciński, Dawid Konefał, 
Bartosz Maczkowski, Tomasz Biczak, Justyna Marchut, Kamila 
Tuzim, Renata Jońca- Czerwiec, Ewa Leder, Kacper Krawczak, 
Marta Krawczak, Jolanta Dworak, Mateusz Łubianka, Mikhail 
Stoma, Mykola Marynets, Sabina Sęk.
Nr 214/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL i 
wpisu  do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL – dotyczy 
lekarza Zdzisław Leńko.
Nr 215/2017 uchwałą warunkowa  w sprawie zawieszenia leka-
rza w prawie wykonywania zawodu.

Nr 216/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL i 
wpisu  do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL – dotyczy 
lekarza Anna Kisała.
Nr 217/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL i 
wpisu  do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL – dotyczy 
lekarza Barbara Baran. 
Nr 218/2017 w sprawie  przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Igor Więcek. 
Nr 219/2017 w sprawie  przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Karina Łabędowicz- Więcek. 
Nr 220/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie 6  sztuk 
postumentów pod zabytkowe popiersia członków rodu Lubo-
mirskich  w Rzeszowie.
2.  Członkowie Rady przeprowadzili rozmowę z lekarzem  w 
sprawie którego została powołana Komisja ds. niezdolności 
lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w czynno-
ściach medycznych. Lekarz nie zgłaszał się na wezwania Komi-
sji. Członkowie Rady  dostrzegli problem Kolegi, postanowili 
jednak dać szansę Koledze i 19 głosami za przy 2 wstrzymują-
cych i 1 przeciwnym podjęli uchwałę warunkową, której wej-
ście w życie będzie uwarunkowane od stawienia się  lub nie 
Kolegi na Komisję.
3. Wysłuchano dr n. med. Andrzeja Surowca kandydata na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. chirurgii ogólnej.  
Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali kandydaturę 
Kol. A. Surowca na to stanowisko. 
4. Poruszono sprawę protestu rezydentów. Zaapelowano  do 
Kolegów o wsparcie dla protestujących rezydentów.
5. Kol. Jolanta Kluz – Zawadzka przedstawiła  zebranym pro-
blem  związany z szczepieniami  dzieci. Okazało się, że pro-
blem jest o wiele poważniejszy niż myślano. 
6. Wyrażono zgodę na  wykonanie postumentów pod popier-
sia Lubomirskich, które zostaną umieszczone w siedzibie OIL. 
 
Na tym posiedzenie Rady zakończono.    
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 14  listopada 2017 r.
 
1. Podjęto uchwały:
Nr 691/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Justyna Marchut.
Nr 692/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamila Tuzim.
Nr 693/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Szczęch. 
Nr 694/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
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konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Tarnowski. 
Nr 695/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Ducki.
Nr 696/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Roksana hałasa.
Nr 697/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Gawłowska.
Nr 698/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Ewa Puchalska. 
Nr 699/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Robert Słuja.
Nr 700/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamil Latra.
Nr 701/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Łukasz Świst.
Nr 702/2017/P   w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Damian Lis.
Nr 703/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Iwona Mielniczuk.
Nr 704/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paulina 
Pochwałowska.
Nr 705/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Grzegorz Stokłosa.
Nr 706/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład  i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Iwona 
Lasek- Michno. 
Nr 707/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej   praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Dorota Darmochwał- Kolarz.
Nr 708/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład  i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Janusz Czuma.
Nr 709/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  
Agnieszka Błędniak.
Nr 710/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Władysław Kościak.
Nr 711/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Czy w czasach „faktów alternatywnych” można dobrze 
leczyć dzieci ?”; „Nebulizacja to nie kosmos” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Rzeszowski. 
Nr 712/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Badanie okulistyczne  w medycynie pracy – teoria  a 
praktyka” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Medycyny Pra-
cy Oddział w Rzeszowie.
2. Wyrażono zgodę na umieszczenie na stronie OIL ogłoszenia 
płatnego. 
3.  Przyznano refundacje kosztów szkolenia.   
4. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu – dot. 
lekarza Z. Gosia.
5. Zapoznano się z uchwałami, Apelami i Stanowiskami Naczel-
nej Rady Lekarskiej. 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
 
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2017 r.
 
1.  Odczytano pismo dotyczące wsparcia finansowego budo-
wy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Zade-
cydowano o umieszczeniu prośby na stronie internetowej OIL.
2. Prezydium zapoznało się z prośbą Sekretarza NRL o ewentu-
alne wskazanie kandydata na konsultanta krajowego w dzie-
dzinie położnictwa i ginekologii.
3. Odczytano zaproszenie dla Prezesa ORL na uroczystości 
opłatkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Laryn-
gektomowanych Oddział Rejonowy w Rzeszowie.
4. Odczytano informację o Europejskim Balu Lekarza i Balu Pol-
skiego Medyka w Niemczech.
5. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. Kamili Wojtowicz.
6. Podjęto uchwały:
Nr 713/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – do-
tyczy lekarza Urszula Jonecko.
Nr 714/2017/P  w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę 
członków OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej 
OIL – dotyczy lekarza dentysty Roksana hałasa.
Nr 715/2017/P  w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę 
członków OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej 
OIL – dotyczy lekarza dentysty Marzena Buda.
Nr 716/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – do-
tyczy lekarza Katarzyna Ziemińska.
Nr 717/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – do-
tyczy lekarza Jakub Kempisty.
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. Centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej / Dz.U..17.1720/
2. Kwalifikacje i staż pracy wymagany od osób zatrudnionych w publicznej służbie krwi  / Dz.U.17.1724/
3. Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego  / Dz.U.17.1728/
4. Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi  / Dz.U.17.1741/
5. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Dz.U.17.1766/
6. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  / Dz.U.17.1773 tj/
7. Szczególne rozwiązania  zapewniające poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki medycznej  / Dz.U.17.1774/
8. System ubezpieczeń społecznych  / Dz.U. 17.1778 tj /
9. Lekarski Egzamin Końcowy i LDEK  / Dz.U.17.1877/
10. Wykaz egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjali  
      zacyjnym / Dz.U.17.2005/
11. Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów  / Dz.U.17.2017/
12. Sposób i tryb finansowania  z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.2028/
13. Leczenie krwią i jej składnikami  / Dz.U.17.2051/
14. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Dz.U.17.2110/
15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności / Dz.U.17.2131 tj/
16. Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny / Dz.U.17.2155/
17. Zm. rozp. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.17.2194/
18. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Dz.U.17.2195 tj/

Informacje
Z dniem 24.11.2017r weszło w życie rozp. MZ w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi  / Dz.U.17.1975/.
 
Rozporządzenie dotyczy postępowania z odpadami powstałymi w miejscu ich wytworzenia i obejmuje też postępowanie z odpadami 
powstałymi w wyniku udzielania świadczeń w miejscu wezwania.  Dotyczy: odpadów medycznych zakaźnych niebezpiecznych innych 
niż niebezpieczne o kodach  180101,  180104,  180107,  180109,  180181.
Osoby udzielające świadczeń w miejscu wezwania stosują opracowaną przez siebie procedurę postępowania z odpadami medyczny-
mi, która zawiera oznaczenie miejsca wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Szczegóły  / Dz.U.17.1975/
Z dniem 26.09.2017r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1774/.  Poprawa jakości i dostępności nastąpi poprzez zwiększenie w 2017r. środków finansowych na wy-
posażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: świadczeniodawców będących udostępniającymi, za których ustawa uważa podmioty lecz-
nicze mające podpisane umowy cywilne z uczelniami medycznymi na kształcenie przed i po dyplomowe w zawodach medycznych
świadczeniodawców którzy realizują leczenie onkologiczne i osiągnęli na dzień 31.12.2016r najwyższą wartość wykonania w danym 
województwie oraz posiadają w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach; onkologia kliniczna, chemioterapia, chirurgia onkolo-
giczna oraz radioterapia świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecze-
nia szpitalnego w profilu neonatologia – trzeci poziom referencyjny z wyłączeniem podmiotów leczniczych i instytutów badawczych
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zakupu pojazdów z zakresu leczenia stomatologicznego/ dentobusów./
Z dniem 1 .10.2017r uległo zmianie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1809/
Zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu objętego umową o  profil systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej.  Świadczeniodawcy będą obowiązani do prowadzenia od dnia 1. 01.2019 r w postaci elektronicznej historii choroby / szpi-
tale /  oraz historii zdrowia i choroby  / ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z wyłączeniem poz.  i prywatne praktyki/.
Rozporządzenie wprowadza również zakaz dla osób uprawnionych do wystawiania recept do wystawienia świadczeniobiorcy w czasie 
trwania leczenia w zakładach leczniczych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.
Osoby uprawnione na podstawie art 48 ustawy o refundacji leków  nie mogą w czasie leczenia w zakładach leczniczych ordynować 
świadczeniobiorcy koniecznych do wykonania świadczeń, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 
wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

Ważne wyroki Sądu Najwyższego:

1. Sąd Najwyższy orzekł, że każdy podmiot leczniczy  / szpital/ musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne za swojego pra-
cownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i który jednocześnie zawarł z innym podmiotem, jako prowadzący działalność 
gospodarczą umowę i na jej podstawie nadal świadczy usługi na rzecz tego samego pracodawcy. /  I UK 370/16/ z dnia 21.09.2017r.

2. Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli wskutek powikłań po operacji pojawia się konieczność przeprowadzenia kolejnych zabiegów medycz-
nych o innym charakterze lub innymi metodami, należy odebrać od pacjenta pisemną zgodę na wykonanie każdego z nich. / V CSK 
738/14 z dnia 24.09.2015r/
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Jakie znaczenie dla oddziału ma fakt, że został Oddziałem 
Klinicznym?

Sama nazwa oczywiście nie zmienia niczego. Nadal jesteśmy 
miejscem gdzie leczymy chorych i to jest podstawa naszej pracy. 
Zmiana wiąże się z wizją na dalsze funkcjonowanie, które teraz 
musi wyjść poza obręb naszej działalności na płaszczyźnie tylko 
hospitalizacji. Musimy mieć plan działań i my go mamy, nawet 
w wielu przypadkach już realizujemy. To co przede wszystkim 
się zmienia, to inne postrzeganie wielu spraw. O ile sam oddział, 
nawet jeśli jest położony w mieście wojewódzkim, jest traktowa-
ny na równi z oddziałami w innych szpitalach, to klinika nadaje 
mu status nadrzędności. Jeżeli inne oddziały mają pacjentów 
trudnych do zdiagnozowania czy leczenia, wówczas wiedzą, że 
mogą wysyłać ich do kliniki. My musimy oferować szerszą wiedzę 
i większe możliwości diagnostyczne. Oczywiście często jest tak, że 
przyjmujemy pacjentów bardziej kosztochłonnych, za czym nie-
stety nie idą dodatkowe środki na ich leczenie. Ale oczywiście nie 
bronimy się przed trudnymi pacjentami i będziemy robić wszyst-
ko by dobrze diagnozować i leczyć. 

Jakie zaszły zmiany  w związku  z  Pana przyjściem na stano-
wisko kierownika?

Myślę, że związane jest to przede wszystkim z kilkoma zadaniami, 
jakie teraz powinien wykonywać oddział. Oczywiście podstawą 
jest leczenie. Ja jestem odpowiedzialny  ponadto za kilka aspek-
tów, wspomnę o dwóch. Muszę być inspiratorem w kształceniu 
kadr medycznych w szeroko pojętym zakresie. Tak studentów, 
jak i później już lekarzy rezydentów czy kształcenia pospecjaliza-
cyjnego. Drugie zadanie to praca naukowa, która w takiej klinice 
musi się odbywać. 

Co w tym nowym obszarze działania jest najważniejsze, moż-
liwości techniczne czy edukacyjne?

Myślę, że najważniejsza jest zmiana w sposobie myślenia . Dążę 
do tego aby zespół myślał na poziomie kliniki, a nie oddziału. 
Oczywiście lekarz jest powołany do leczenia. Ale lekarz w klinice 
musi pogodzić pracę terapeutyczną z pracą edukacyjną i nauko-
wą. Musimy się nauczyć, jak godzić różne aspekty naszej pracy. 
Dobro pacjenta jest najważniejsze, a więc staramy się doprowa-
dzić do tego, by leczenie było na najwyższym poziomie. Z drugiej 
strony w ramach czasu pracy musimy myśleć, że to co my robimy 
inni będą powielać. Musimy więc być wzorem przede wszystkim 
dla studentów, którzy dzięki nam, oprócz wiedzy, nabywać będą 
nawyki pomocne im w przyszłej pracy. 
Dążymy także do profilowania naszej pracy. O ile sama dermato-
logia jest już sprofilowana, to jednak staramy się, aby w obrębie 
naszego zespołu wyodrębniły się pojedyncze osoby czy niewiel-
kie grupy, które będą się specjalizować jeszcze w obrębie samej 
dermatologii. Po to, aby mogli innym lekarzom przekazać wiedzę 
w bardzo wąskiej już dziedzinie. 

Duża odpowiedzialność na Panu ciąży.

Zdaję sobie z tego sprawę, ale przyszedłem do Rzeszowa z myślą 
stworzenia miejsca będącego wiodącym nie tylko w Polsce ale 
i w Europie. To na pewno duże wyzwanie, ale są ku temu podsta-
wy, aby realizować takie plany. Oczywiście musimy zmierzyć się z 
możliwościami lokalowymi. Nie możemy teraz zakładać nowych 
pracowni diagnostycznych, czy pracowni laseroterapii, ale moim 
zdaniem jest to kwestia czasu. Moim marzeniem jest nie tylko 
równanie do renomowanych klinik, ale taka praca, by inni wzoro-
wali się na nas. Oczywiście nie da się tego osiągnąć szybko i w każ-
dej dziedzinie. Trzeba na to trochę czasu, ale jestem przekonany, 
że w niektórych dziedzinach dermatologii będziemy liderami. 
Rozpoczęliśmy już współpracę z innymi klinikami w kraju i za gra-
nicą. Realizujemy obecnie kilka projektów. Rozpoczęliśmy też pro-
wadzenie badań klinicznych, pierwsze ruszyło 22 listopada. Bada-
nia kliniczne są związane  z innowacyjnymi terapiami. Kierowane 
są do tych pacjentów, u których dostępne klasyczne leczenie do 
tej pory nie przynosi poprawy. Będziemy sprawdzać nowe meto-
dy leczenia i nowe leki. Jesteśmy kliniką, która na forum krajowym 
będzie koordynować kilka badań. Tak więc postrzeganie rzeszow-
skiej kliniki szybko się zmienia. 

Czy utworzenie kliniki dało możliwość zatrudnienia większej 
liczby lekarzy?

Problemem są oczywiście finanse. Jestem odpowiedzialny za zor-
ganizowanie środków potrzebnych do rozwoju zespołu, a więc 
potrzebuję trochę czasu, bo działamy od niedawna. Ze mną z 
Wrocławia przyszły trzy osoby. Daje to okazję do wymiany do-
świadczeń dotyczących na przykład metod leczenia. Chciałbym 
stworzyć tzw. rzeszowską szkołę, która będzie wypadkową metod 
stosowanych w różnych ośrodkach, ale która wypracuje swój au-
tonomiczny sposób postrzegania leczenia w dermatologii.

Rozpoczęliście już kilka nowych projektów i działań. 
Tak, rozpoczęła się już nasza działalność edukacyjna. Zamierzamy 
organizować konferencje naukowo-szkoleniowe. Z jednej strony 
powołaliśmy Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego, co sprawia że lekarze nie muszą już w wielu spra-
wach jeździć do innych województw. Pierwsze zebranie nauko-
we i wyborcze odbędzie się 16 grudnia. Kolejnym działaniem jest 
konferencja naukowa poświęcona łuszczycy. Zorganizujemy jąw 
marcu przyszłego roku. To będzie duże spotkanie dla ok. 300 - 400 
lekarzy. 
To oczywiście nakłada na lekarzy dodatkowe obowiązki, bowiem 
oprócz leczenia muszą się zaangażować w działalność poza pracą. 

Chcemy być najlepsi

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Adamem Reichem, kierownikiem Kliniki Dermatologii w Klinicznym
Szpitalu  Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie

Wywiad
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Na razie nie ma za to żadnego wynagrodzenia, ale mam nadzieje, 
że w przyszłości będę mógł podziękować materialnie za ich za-
angażowanie. Te wspomniane niektóre działania dają możliwość  
pokazania się kliniki i nawiązywania dalszych, ważnych dla nas  
kontaktów. 

Jaka jest korzyść dla pacjentów, że w Rzeszowie mamy Klinikę 
Dermatologii?

Tych korzyści jest kilka, ale one też wymagają ewolucji. Z jednej 
strony mam nadzieję, że klinika będzie merytorycznie nadzorowa-
ła pracę pacjentów, gdyż coraz ważniejszą rolę odgrywają ich sto-
warzyszenia. Na przykład zorganizowani są już pacjenci chorzy na 
łuszczycę. Angażujemy się w pracę pacjentów chorych na rybią 
łuskę, którzy stworzyli swoją fundację. Dla pacjentów chorych na 
rzadkie jednostki chorobowe chcemy stworzyć poradnię leczenia 
dermatoz rzadkich. Nie każdy lekarz pracujący w rejonie jest w 
stanie takim pacjentom pomóc. Pierwsi z chorych korzystają już 
z naszej opieki. Utworzyliśmy także Poradnię leczenia świądu, a są 
pacjenci, którzy z tego powodu bardzo cierpią. W Europie funk-
cjonują już takie ośrodki, w Polsce do tej pory takiego nie było. 
Wystąpiłem o akredytację w leczeniu pokrzywek. Jest to akredyta-
cja europejska. Myślę, że jak na dość krótki czas naszej działalności 
przykładów działań na rzecz pacjentów jest sporo. 

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich, ur. 22.12.1977 w Zabrzu, jest absolwentem  Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
W latach 2007-2017 pracował w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od 1 
października 2017 roku objął stanowisko Kierownika Zakładu i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. dr hab. Adam Reich jest 
Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącym Sekcji „Forum Młodych” Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego, członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych, laureatem Stypendium im. Otto-Braun-Falco w 
Niemczech, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody im. Prof. Z. Ruszczaka, Nagrody 
im. Prof. F. Wąsika oraz autorem i/lub współautorem ponad 300 prac naukowych oraz wielu książek i rozdziałów w podręcznikach.

Pomysły bardzo śmiałe przy - na razie - skromnej bazie loka-
lowej.

Zdaję sobie sprawę, że obiekt nie jest duży i dysponujemy taką, a 
nie inną przestrzenią. Ale też chcemy pokazać, że mimo pewnych 
utrudnień można zacząć działać na wysokim, merytorycznie po-
ziomie. 

Myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie to ważny argument, by 
tę bazę lokalową rozbudować. Mam nadzieję, że nasza aktywna 
praca będzie doskonałym argumentem przy rozmowach i nego-
cjacjach

Jak się mieszka w Rzeszowie, bywał Pan wcześniej w stolicy 
Podkarpacia?

Nie, decyzja o przyjeździe zapadła wcześniej niż poznałem miasto. 
Mieszka się przyjemnie, ale też trudno porównywać duże miasto 
jakim jest Wrocław z Rzeszowem. Najważniejsze, że stolica Pod-
karpacia rozwija się. To jest też dla nas szansa, żeby zabłysnąć na 
arenie krajowej i europejskiej. 

Dziękujemy za rozmowę.

Interdyscyplinarne  choroby

Prawdy i mity o krętkowicy kleszczowej (borelioza)
lek. Jolanta Kluz -Zawadzka Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie Dział Epidemiologii

Borelioza- choroba z Lyme (krętkowica kleszczowa - łac.borreliosis) to 
wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące 
do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borreria afzelii, Borre-
lia japonica  przenoszona na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez 
kleszcze rodzaju lxodes. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową. 
Boreliozę wywołuje krętek: wielkości 0.2-0,3 mikrometrów X 8-30 mikro-
metrów, mający 3-10 skrętów, 7-11 lub 3-18 wici periplazmatycznych.

Bakterie te należą do Spirochaetales, podobnie jak Treponema pallidumkiła Lep-
tospira icterohaemorrhagicach. Weila (Leptospiroza, żółtaczka krętkowa zakaźna).
Borrelia recurentis -dur powrotny. Borrelia burgdorferi - borelioza.
W 1909 r. Afzelius powiązał rumień pełzający z ukąszeniem  przez kleszcza, w 
1922 roku Garin i Bujadoux połączyli  ukąszenie z objawami  neuroboreliozy,  a w 
latach  1941-44  Bannwarth powiązał neuroboreliozę z rumieniem  wędrującym.
W roku 1975 roku Steere  opisał 12 przypadków „Old Lyme Disease”,  a w 1982 
roku nastąpiło  wyizolowania  krętków z kleszcza  Ixodes dammini  przez Willie-
go Burgdorfera, nazwanych potem Borrelia burgdorferi.
W roku 1983 wykryto swoiste przeciwciała w surowicy chorych. 

W boreliozie możemy wyróżnić fazy zakażenia:
-  EChM (rumień wędrujący)  3-32 dni od ukłucia przez kleszcza
- objawy neurologiczne i stawowe po 2-3 miesiącach od kontaktu (meningo-
encephalitis),
- objawy kardiologiczne (myocarditis), objawy reumatologiczne (polyarthritis 
reflexiva),

- późne objawy neurologiczne i psychiatryczne,
- powikłania wielonarządowe
Fazy choroby są powiązane z obecnością żywych krętków w zakażonych na-
rządach.

Diagnostyka  jest oparta na: 
- Hodowli krętków
- Odczynach serologicznych  (testy przesiewowe, testy potwierdzenia)
- Technikach  genetycznych  (hybrydyzacja- sonda genetyczna i metoda PCR) – 
wykrywanie kwasów nukleinowych krętka
Podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej zależy od wnikliwej obserwacji kli-
nicznej, w powiązaniu z wynikami badań diagnostycznych (możliwość wyni-
ków fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych).
Mogą występować też tzw. zespoły nakładania.  

W LECZENIU STOSUJEMY:
AntybiotykI  skuteczne wobec krętków z rodzaju Borrelia: amoksycylina, penicy-
lina V, doksycyklina,  penicylina G, ceftriakson.                          
Dobór antybiotyku i długość terapii zależy od fazy choroby
Stosujemy też  leczenie objawowe: np. NLPZ,  rehabilitację.
Prowadzimy diagnostykę  różnicową  - w celu  poszukiwania  innych przyczyn 
dolegliwości.
Duża inwazyjność, zakaźność i toksyczność bakterii ma wpływ na ich zjadliwość 
(wirulencję) i chorobotwórczość,  często decydując o niepowodzeniach terapii 
i nawrotach choroby.

Wywiad
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Doktorat

Lek. Jarosław Jabłoński

WPŁYW ROTACJI ELEMENTU UDOWEGO ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO
NA WYNIKI KLINICZNE I SUBIEKTYWNĄ OCENĘ CHOREGO

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

„The art of TKA is a balance between stability and motion” 
Richard A. Berger (2001)

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Promotor pomocniczy: dr n. med. Marcin Waśko

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Warszawa, luty 2017

Wstęp
Właściwe ustawienie komponentów endoprotezy stawu kolanowego jest kluczowe dla uzyskania dobrego wyniku pooperacyjnego.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena wpływu ustawienia komponentów endoprotezy na obiektywne parametry chodu i subiektywne (skale VAS, KSS, 
fKSS, WOMAC) wyniki endoprotezoplastyki stawu kolanowego (TPK). 

Materiał i metody
Prospektywne badanie objęło 120 chorych z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawów. Po wyrażeniu świadomej zgody na udział w 
badaniu, chorych poddano rutynowemu badaniu radiologicznemu, badaniu chodu oraz ocenie w skalach VAS, KSS i WOMAC przed i po 6 
miesiącach od TPK, a także dodatkowo pooperacyjnej ocenie ustawienia endoprotezy w TK celem ustalenia zależności między tymi wszystkimi 
parametrami. 

Wyniki
Badanie ukończyło 102 chorych. 84% miało rotację komponentu udowego w zakresie 00±30, 16% w zakresie 00±60. Wyniki chorych z rotacją 
komponentu w przedziale 00±30 nie różniły się od chorych z rotacją w zakresie 00±60. Zmiany w zakresie znaczna poprawa ruchu oraz w 
wynikach skal KSS, fKSS, WOMAC, VAS nie korelowały z parametrami ustawienia przestrzennego. 

Wnioski
1. Rotacja elementu udowego TPK jest zasadniczym, lecz nie jedynym czynnikiem wpływającym na wyniki subiektywne i obiektywne
2. Wyniki obiektywne i subiektywne wyraźnie poprawiły się w okresie 6-miesięcznej obserwacji
3. Poprawa subiektywnych i obiektywnych paramentów nie korelowała z rotacją elementu udowego w obserwowanym przeze mnie zakresie
4. Zastosowanie rotacji elementu udowego w zakresie 00±60 względem sTEA wpłynęło na wysoki stopień zadowolenia jak i wyraźną 

poprawę badanych parametrów chodu w stosunku do wartości przedoperacyjnych

  
Ryc. Ocena kontrolna rotacji komponentu udowego na kolejno następujących po sobie skanach (materiał własny).

      

a)                                   b)                                                   c)
Ryc. Pasywny systemu BTS Smart-E stosowany w badaniach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Rejestracja chodu (a), podgląd markerów w kame-
rach wideo (b), cyfryzacja chodu (c) (materiał własny).
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W konferencji wzięło udział 250 lekarzy dentystów z 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz z  okręgo-
wych izb lekarskich w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Kato-
wicach, Łodzi i Warszawie.

Konferencję otworzył Prezes ORL, następnie uczestni-
ków powitał Przewodniczący Komisji Stomatologicznej 
lek.dent. Radosław Maksymowicz. 

Konferencję zaszczycili swoimi wykładami prof. dr hab. 
n. med. Małgorzata Pietruska i dr hab. n. med. Jan Pietruski. 
Ponadto z wykładami wystąpili dr n. med. Aneta Doliwa-
-Augustowska, dr n. med. Marcin Kędra oraz dr n. humani-
stycznych Artur Woźny. Wykładowcami podczas sesji sło-
wackiej byli: dr n. med. Maxim Stošek i dr n. med.Miroslav 
Katial.

SPRAWOZDANIE z IX Podkarpackiej Konferencji
Naukowo - Szkoleniowej Lekarzy Dentystów

i I Międzynarodowej Konferencji Polsko-Słowackiej

W dniu 30.09.2016r część uczestników konferencji 
wzięła udział w spotkaniu koleżeńskim w Klubie „Piekieł-
ko” natomiast cała konferencja  zakończyła się „Bankietem 
Jesiennym - Bella Italia”, który odbył się w Sali Bankietowej 
hotelu Rzeszów.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywną oceną 
uczestników, przedstawione przez wykładowców tematy 
były niezwykle ciekawe.

Nad organizacją konferencji sprawował pieczę  Prze-
wodniczący Komisji Stomatologicznej lek. dent. Rado-
sław Maksymowicz. W przygotowaniu konferencji czynny 
udział wzięła lek. dent. Beata Kożak oraz lek. dent. Dariusz 
Paliga. Obsługę biurową konferencji zapewnili pracowni-
cy Biura OIL w Rzeszowie. Konferencja była zorganizowa-
na na wysokim poziomie również dzięki sponsorom : 

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR GŁÓWNY NIEMEDYCZNY

SPONSORZY

PATRON MEDIALNY

W dniach 6-7 października 2017 r. w Hotelu „Rzeszów” odbyła się IX Podkarpacka Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów i I Międzynarodowa Konferencja Polsko-Słowacka.

Szkolenia, konferenje
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Symfonia Chrztu
Zaproszenie przyszło kilka tygodni wcześniej - dr Anto-
ni Sydor zapraszał na 14 sierpnia 2017 r., Kraków, kościół 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu.  Tam ma 
odbyć się prawykonanie „Symfonii Chrztu” - kompozycji 
jego syna Pawła. 
 
Gdy to mówił, z jego twarzy biła niezwykła duma – oczeki-
wane dzieło muzyczne gotowe, chór i orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej -  po serii prób gotowe do akcji.  Przed 
gmachem klasztoru Augustianów tłum w różnym wieku, 
płci obojga.  Wielu z tych, co wespół z nami jechało tram-
wajem -  to melomani śpieszący na koncert.
 
Przed wejściem plakat – przedstawia skrzypce zarysowane 
kolistymi – biało czerwonymi liniami i napisem „Jeszcze Pol-
ska - muzyka”, edycja VIII. 

Wchodzimy do Świątyni. W tej części jesteśmy po raz pierw-
szy, korytarze na prawo, na lewo, na wprost.  Idą muzycy z 
instrumentami w rękach, chórzyści przeglądają partyturę, 
ostanie uwagi. Jest gwarno, radośnie, energetycznie i na 
luzie. Melomani szybko wypełniają wnętrze świątyni. Przed 
budynkiem jak i w jego wnętrzu, towarzystwo emanuje 
niesłychaną energią. 
 
Naprzeciw nas dr Antoni Sydor, staję w cieniu, on rozmawia 
z Dyrygentem i z Synem Pawłem, od tej pory osobą numer 
jeden.   Paweł Sydor to kompozytor, ale także dyrygent i pia-
nista znany w wielu krajach.  Studiował grę na fortepianie u 
Sanforda  Margolisa, kompozycję w klasie  Edwarda Mille-
ra i Richarda hoffmana oraz dyrygenturę pod kierunkiem 
Roberta Spano i Roberta Ponto w  Oberlin  Conservatory  
of Music. Następnie w  Juilliard School of Music w Nowym 
Jorku, a jego nauczycielem kompozycji  John Corighliano 
jeden z najwybitniejszych kompozytorów. To Jego wielki 
dzień. To także wielki dzień jego Rodziców. 

Dr n. med. Antoni Sydor urodzony w Przeworsku na podkar-
paciu - wybitny lekarz, specjalista nefrolog. Człowiek, które-
mu współczesna nefrologia małopolska i podkarpacka wie-
le zawdzięcza.  Po latach kariery naukowej w Białymstoku 
rozpoczął swoją wieloletnią służbę nefrologii, a szczególnie 
dializoterapii w Szpitalach Tarnowa. Początkowo tworzył 
zręby dializoterapii w obecnym Szpitalu Specjalistycznym 
im prof. Szczeklika w Tarnowie, następnie w nowo otwar-
tym w połowie lat siedemdziesiątych Szpitalu Wojewódz-
kim. św. Łukasza w Tarnowie.  Jego dzieło trwa i rozkwita 
nadal, Jego uczniowie pracują w wielu w Klinikach i Oddzia-
łach Nefrologii, w stacjach dializ małopolski i podkarpacia… 
 
Z wybiciem godziny dwudziestej cichnie gwar, gasną świa-
tłą, nawa główna Świątyni wypełniona w całości łącznie z 
prezbiterium - widownia zajmuje miejsca, aż do ołtarza. 
Koncert otwiera red. Dariusz Stańczuk – niedoścignio-
ny mistrz słowa, zwłaszcza, gdy opowiada o muzyce. Dziś 

mówi o festiwalu „Jeszcze Polska muzyka”, przedstawia pla-
ny koncertowe na najbliższe dni, przedstawia prezentowa-
ne przez orkiestrę utwory i ich kompozytorów.  
Jako pierwsza przedstawiona jest Symfonia h-moll „Nie-
dokończona” Franciszka Schuberta odnaleziona zupełnie 
przypadkowo  wiele lat po śmierci kompozytora, w archi-
wum Towarzystwa Muzycznego w Grazu. Dzieło to po-
wstało w 1822 roku.   Do symfonii h-moll przylgnęła nazwa 
„niedokończonej”, bowiem nie godzono się z jej nietypową, 
cykliczną budową.  Symfonia mianowicie składa się tylko z 
dwóch części.   Po raz pierwszy wykonana 17 grudnia 1864 
w Wiedniu.   Franciszek Schubert przeszedł do historii mu-
zyki jako twórca kilku symfonii, wielu utworów religijnych i 
ponad 600 pieśni.   Jeden z jego utworów kameralnych: Trio 
fortepianowe Es-dur, D 929 nr 100, a właściwie jego część 
Andante con motto, stanowi tło filmu „Zagadka nieśmier-
telności” w oryginale - „The hunger” w reżyserii Tony’ego 
Scotta, gdzie co szczególnie ciekawe dla lekarzy/ -  hema-
tolog, grana przez Susan Sarandon konsultuje na ostrym 
dyżurze wampira, będącego na „głodzie”, ma trudności z 
interpretacją jego morfologii krwi. 

Przerwa, a po niej – orkiestra, dyrygent … Cała widownia i 
ja, bierzemy głęboki oddech. Red. Dariusz Stańczuk przed-
stawił w sobie tylko możliwy, wręcz doskonały sposób 
dzieło Pawła Sydora zamówione przez Orkiestrę Akademii 
Beethovenowskiej na 1050 rocznicę Chrztu Polski.  Przed 
nami 45 minut nieprzerwanej muzyki. 

Symfonia stała się zarówno w epoce klasycznej a i jest nią 
współcześnie najważniejszą formą muzyki orkiestrowej.  
W XX wieku o tradycji trzy-czteroczęściowych symfonii 
przeznaczonych na orkiestrę nawiązywało bardzo wiele 
utworów, w tym większość symfonii Beethovena (IX sym-
fonia), Mahlera i późniejszych - Szostakowicza, Prokofiewa, 
honeggera, Strawińskiego.

Powroty do źródeł...
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Tradycję symfonii z głosem (chórem, solistami lub chórem i 
solistami) podjął m.in. Strawiński (Symfonia psalmów) i Szo-
stakowicz (XIII i XIV Symfonia). Taką - w zamiarach kompozy-
tora -  jest symfonia Chrztu Pawła Sydora. 
Nawa główna kościoła wypełniona jest po brzegi, część pu-
bliczności stoi pod ścianami, bądź siedzi na schodach.  Mu-
zycy bardzo skupieni, orkiestrę prowadzi Maestro Wojciech 
Czepiel, jeden z najbardziej zasłużonych i utytułowanych 
polskich dyrygentów.

Część pierwsza – Mesco, druga – Sancti: Adalbertae et Sta-
nislae, część trzecia – Bogarodzica i część czwarta Medita-
tion: Jesu, in Te confido ostania to Rex Regnum. 
Od pierwszych taktów w tym właśnie utworze zafascyno-
wała mnie niesamowita dynamika energia i to nienazwane 
magiczne „coś”.  Ta magia sprawia, że utwór do dziś odbie-
ram bardzo emocjonalnie, mimo że wysłuchałem go tylko 
jeden raz. Poszczególne części recytacje psalmu 118/117, 
zwłaszcza uwielbionego przeze mnie psalmu 23 – go jak 
i tekstów „Bogarodzicy” 

Słuchając muzyki na żywo, pomiędzy Orkiestrą a Słucha-
czami tworzy się emocjonalne połączenie.  W tym przypad-
ku „połączenie” było jeszcze większe, bowiem utwór i jego 
prawykonanie stanowi zarazem modlitwę dziękczynną za 
1050 lat państwowości Polskiej. Wszystkie testy, co warte 
podkreślenia, wybierał sam kompozytor. 

Chociaż w oficjalnej historiografii kościelnej i państwowej 
przyjmuje się rok 966 za datę chrztu Mieszka, nie zachowa-
ło się żadne źródło z X wieku, a w Polsce także z XI wieku, 
które przekazałoby o chrzcie Polski nawet krótką wzmiankę. 
Najstarsza informacja pochodzi z Kroniki Thietmara z Mer-
seburga, Mieszko miał zdecydować się na przyjęcie chrztu z 
rąk czeskich, aby zapobiec dalszej ekspansji z zachodu. Teza 
ta zyskała tak dużą popularność, że zamieniła się w stereo-
typ, który zdominował polskie piśmiennictwo historyczne, 
zwłaszcza publicystykę i literaturę piękną. Potem wspo-
mnienie świętych Wojciecha i Stanisława. Ich dzieje wpisa-
ne w ówczesną rzeczywistość stanowią o tym, co w naszej 
historii było trudne. 

Psalm ten brzmi słowami oddania i zawierzenia: „Pan jest 
moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie 
mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 
właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię.  Cho-
ciażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty je-
steś ze mną”. 

Bogurodzica składa się z próśb modlitewnych liturgicznej 
wspólnoty wiernych. Jest pieśnią, która od Matki Chrystu-
sa dociera do Trójcy Świętej, odsłania istotę modlitwy jako 
duchowego obcowania i dotyka tajemnicy metafizycznej. 
Jest to po części poetycka ikona, która uobecnia Boga. Była 
i jest śpiewana podczas liturgii eucharystycznej - osnuta 
wokół greckiego okrzyku w łacińskiej liturgii „Kyrie eleison” 
(Chryste, zmiłuj się!), który jako refren, otwiera na duchowe 
doświadczenie obcowania z Bogiem. 

Czwarta część to medytacje z tekstem psalmu 144/145, któ-
re zamyka wyznanie znane nam wszystkim. To obraz gło-
szący słowa samego Pana Jezusa, skierowanie do św. Fau-
styny: „Jezu ufam Tobie”. 

Piąta część to Rex Regnum. Krótka, ale dramatyczna i pełna 
energii. Finałem są słowa chóru: Christus vincit, Christus re-
gnant Christus imperat. 
Oprócz muzyki ze sceny emanowała niesamowita energia. 
Słychać (i widać też…), było pasję i zaangażowanie z jakim 
utwór wykonują muzycy i dyrygent. 
W tym wykonaniu słychać było ogromne zaangażowanie 
emocjonalne grających. Wielką przyjemność sprawiło mi 
oglądanie „orkiestry w akcji”, szczególnie w „karkołomnych”, 
monumentalnych i patetycznych fragmentach utworu.  

Widać było zaangażowanie i ogromną radość tworzenia 
muzyki. Pomimo moich nieprofesjonalnych kwalifikacji do 
oceny strony muzycznej wykonania utworu wydaje mi się, 
że orkiestra przeszła brawurowo i bez trudu przez tą trud-
ną kompozycję.  Wspaniale brzmiały instrumenty blaszane, 
a łzy w oczach wywoływały dźwięki trąbki, mojego ukocha-
nego instrumentu dające sygnał do zbiórki. 

Muzyka ucichła, brawa ucichły. Gratulacje dla kompozytora, 
jego najbliższych. 

Nastał czas na refleksję.  Przypomniałem sobie jeden z ob-
razów Gauguina: „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” i 
zadałem sobie pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość. Wracaliśmy razem z żoną   ulicami krakowskiego Ka-
zimierza. Coraz mocniej dobijały się myśli obrazujące nasze 
– Antoniego i moje lekarskie powołanie.    To słowa z filmu 
„helikopter w ogniu” Ridley ’a Scotta - „Leave no man be-
hind -  nie zostawić nikogo bez pomocy”.
… a wokół bez mała 1050 lat naszej historii …  a w myślach 
ciągle jeszcze muzyka… 

Dr n.med. Lesław Ciepiela 

Powroty do źródeł...
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Afryka  na  wyciągnięcie  ręki

Rozmowa z dr n. med. Andrzejem Sękowskim, specjalistą ginekologii. położnictwa i radioterapii
z Podkarpackiego Centrum Onkologii

Czy patrząc z medycznego punktu widzenia na nasz orga-
nizm możemy stwierdzić, że znajduje się w nim gen, który 
sprawia, że lubimy się przemieszczać, podróżować?

Tak. Nawet dziś czytałem artykuł na ten temat. Okazuje się, że 
jest to jakaś nasza aberracja chromosomowa, która sprawia, że 
człowiek staje się bardziej odważny i ciekawy świata. Ponoć 
ma to związek z naszą chęcią podróżowania, dowiadywania 
się czegoś nowego. Także większe wydzielanie dopaminy daje 
nam spotęgowane otwarcie na otoczenie, ludzi i nowości.

Tak więc może Pan to potwierdzić naukowo, ale też z au-
topsji. A jak to było w Pana przypadku, kiedy pojawiła się 
ta pierwsza fascynacja podróżami?

Na studiach, kiedy już byłem odpowiedzialny za siebie. Wów-
czas wyjechałem do Związku Radzieckiego na międzynaro-
dowy obóz pracy. To było po drugim roku studiów. Po trze-
cim pojechałem na taki sam obóz, ale już do Francji. Było to 
pierwsze poważne otwarcie na świat, na inny świat. Potem już 
prywatnie wracałem do Francji na zbiory winogron. Przy oka-
zji zarabiania, zwiedzałem kraj i szlifowałem język francuski. Te 
wyjazdy dały mi dużo pewności siebie, okrzepłem turystycz-
nie, wiedziałem jak się poruszać w innych krajach. Minął strach 
przed nieznanym. Najważniejsze było uchwycenie tego bakcy-
la związanego ze zwiedzaniem.

Czego Pan szuka wyjeżdżając - nowych miejsc, nowych 
ludzi?

Ciekawość świata jest podstawą. Chciałem i nadal chcę pozna-
wać to co jest za granicą naszego kraju, za horyzontem. Oczy-
wiście z upływem lat zwiększałem te odległości. W nowym 
miejscu zawsze ciekawi mnie jego historia, kultura, zwyczaje, 
a przede wszystkim jestem ciekaw ludzi tam mieszkających. 
Starałem się i nadal staram nie jechać dwa razy w jedno miej-
sce. Po to między innymi nauczyłem się języka angielskiego, 
francuskiego, rosyjskiego,  trochę hiszpańskiego, aby korzystać 
z tych wyjazdów jak najwięcej.

Który z wyjazdów wspomina Pan najbardziej?

Wyjazd do Południowej Afryki. Z kilku względów. Spędziłem 
tam pięć lat, tak więc miałem dość czasu by przyjrzeć się 
wszystkiemu dość dokładnie. A miejsce to jest kulturowo tak 
odmienne, że tylko dłuższy pobyt daje możliwość na poznanie 
zwyczajów, ludzi, fauny czy flory. W tym przypadku udało mi 
się połączyć zamiłowanie do podróży z wykonywanym zawo-
dem.
Na początku pracowałem w Łódzkim Ośrodku Onkologicz-
nym jako ginekolog -  radioterapeuta. Niestety zarobki były 
dosyć niskie więc pomyślałem o zmianie miejsca zatrudnienia 
i otworzyłem własną przychodnię, którą prowadziłem kilkana-
ście lat. Po tym czasie zaczęliśmy z żoną szukać czegoś nowe-
go, gdzieś dalej. I tak pewnego dnia przeczytałem  ogłoszenie 

o poszukiwaniu lekarzy do nowo powstałego szpitala w Repu-
blice Południowej Afryki. Na początku nie miałem zbyt wielu 
informacji, ale zainspirowało mnie nazwisko pracującego już 
tam profesora Andrzeja Machowskiego onkologa - chirurga z 
Warszawy. W placówce tej biali lekarze raczej nie chcieli leczyć, 
czarni natomiast po pewnym czasie uciekali z Afryki Południo-
wej, gdyż dla nich praca w miejscu urodzenia nie była zbyt in-
teresująca. Szukali wyzwań na przykład w Europie czy Stanach 
Zjednoczonych. Stąd cały czas narzekano tam na niedobór 
wyższego personelu medycznego. Wysyłano więc zaproszenia 
do różnych krajów między innymi do Polski. Po krótkim namy-
śle pojechałem więc do Afryki. Bardzo ważnym dla mnie był 
fakt, że w nowym szpitalu w Polokwane( d.Pietersburg) two-
rzona była dopiero onkologia. Posiadali już dwa akceleratory i 
afterloader hDR do brachyterapii,  tak że zapowiadała się cieka-
wa przygoda zawodowa i przy okazji turystyczna. Zająłem się 
zawodowo tym co robiłem w Polsce. Kiedy tam przyjechałem, 
45% nowotworów u kobiet stanowił nowotwór szyjki macicy. 
U nas podobny rozmiar tej choroby był wiele lat wcześniej. A 
więc zacząłem robić to na czym się znałem.

Porozmawiajmy jednak nie o medycynie, ale o hobby ja-
kim jest dla Pana podróżowanie. Okazja do poznawania 
zrodziła się wyśmienita. Zdawał Pan sobie sprawę z możli-
wości, jakie się otworzyły?

Priorytetem była oczywiście praca, bo po to tam pojechałem, 
ale wiedziałem też,  że to wszystko co mnie otacza, znane do-
tąd z książek czy filmów było na wyciągnięcie ręki. To bardzo 
rozgrzewało wyobraźnię. Pamiętajmy, że w tamtych czasach 
Afryka Południowa nie była tak łatwo dostępna. Nie było tak 
wielu wycieczek jak teraz, a koszty - jeżeli już się ktoś zdecy-
dował - były ogromne. Ponadto był to wówczas kraj bardzo 
niebezpieczny, dochodziło tam do 50 morderstw dziennie i 
do 150 gwałtów. To tylko wierzchołek góry lodowej, przypadki 
odnotowywane.

Moje hobby
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Kiedy patrzymy na zdjęcia które Pan wykonał, to widzimy 
kraj ciekawy, kolorowy, egzotyczny.

Jak każda kultura, także i ta ma swoją jaśniejszą i ciemniejszą 
stronę. Niebezpiecznych miejsc unikałem, a skupiałem się na 
tym co poszerzało moją wiedzę o tym miejscu, o prawdziwej 
Afryce znanej z książek czy filmów. Chciałem zobaczyć Afry-
kę opisywaną przez Fiedlera czy Kapuścińskiego. Mieszkałem 
w okręgu Limpopo położonym na północy kraju, zamieszki-
wanym przez ponad 5 mln ludzi, o powierzchni zbliżonej do 
wielkości  Polski. Graniczy on z Botswaną, Zimbabwe i Mo-
zambikiem. Położony jest na wysokości ponad 1300 m npm 
i charakteryzuje się  wieloma górskimi potokami i rzekami, tak 
więc w odróżnieniu od innych miejsc tam wody nie brakowa-
ło. Mieszkałem więc w miejscu gdzie na wyciągnięcie ręki mia-
łem prawdziwą Afrykę.

Widzimy na zdjęciach, że podziwiał Pan nie tylko uroki kra-
jobrazowe.

Myślicie państwo zapewne o pięknych kobietach.To zdjęcia 
z targów matrymonialnych w Suazi niewielkim kraju- króle-
stwie w obrębie  Afryki Południowej. Tam co roku odbywa się 
Święto Trzciny, na które kobiety zbierają tę roślinę potrzebną 
do naprawy pałacu królowej matki. Potem odbywa się prze-
marsz kobiet, które chcą znaleźć męża. To są targi matrymo-
nialne odbywane  oczywiście  na polecenie króla Mswatiego 
III. Pierwszym który wybiera żonę jest oczywiście sam król. Gdy 
wyjeżdżałem do Polski miał już 16 żon, a władzę sprawował od 
1986 roku. W tym wyborze nie ma przypadkowości. Wcześniej 
jest to oczywiście aranżowane, król ma wiedzę na temat uro-
dy, pochodzenia i majątku młodej damy, co ma niebagatelne 
znaczenie.

Przemarsz wygląda bardzo okazale, byłem świadkiem, kiedy 
maszerowało około 20 tysięcy kobiet, a wszystko to trwało nie-
mal 5 godzin. Oczywiście nie tylko król wybiera kolejną żonę, 
ale także wielu innych mężczyzn. Wszyscy ubrani są w piękne 
regionalne stroje, a z drugiej strony jest sporo nagości. Nagie 

piersi na przykład dają mężczyznom od-
powiedź o możliwości wykarmienia po-
tomstwa. Wszystkie kobiety są bardziej 
korpulentne, gdyż kobiety szczupłe są 
uważane przez miejscowych za chore. 
Takimi między innymi regułami kierują 
się mężczyźni wybierając kolejną żonę.

Przejdźmy teraz do przyrody. Oglądał 
Pan miedzy innymi słynny baobab 
opisywany przez Sienkiewicza w  „W 
pustyni i w puszczy”.

O tak, pojechałem ponad 300 kilome-
trów od miejsca gdzie mieszkałem i zo-
baczyłem naprawdę wspaniały okaz. Ma 
sześć tysięcy lat, 57 metrów w obwodzie, 
wewnątrz dwie komnaty z czego w jed-
nej można spać, w drugiej spędzać wol-
ny czas. Nie jest to najstarszy baobab, 
nieco dalej jest taki, który ma 9 tysięcy lat. 
Północ Republiki Południowej Afryki jest 
krainą baobabów.

Afryka kojarzy nam się z polowaniami, z safari - polował 
Pan?

Na początku zapisałem się na kurs myśliwski, a szkolenie to  
było prowadzone w języku Burów czyli Afrikaans. Ja oczywi-
ście go nie znałem, ale prowadzący przy pomocy specjalnej 
książki tłumaczył mi fachowe określenia na angielski. Miejsco-
wi Burowie  bardzo dbają o rodzimy język Afrikaans (właściwie 
staroholenderski z naleciałościami), który niestety jest już na 
wymarciu. Dominuje angielski. A wracając do polowań, ustrze-
liłem antylopę Gnu tzw. niebieską ważyła blisko 200 kilogra-
mów. Cała nasza Polonia, a było nas 17 osób, jadła tę antylopę 
przez rok. Zablokowaliśmy wszystkie zamrażalniki. Skóra przy-
jechała do Polski, została wygarbowana, a rogi i czaszkę sam 
spreparowałem.

Po powrocie z Afryki  nie zrezygnował Pan z podróżo-
wania?

Nadal staramy się z żoną coś zobaczyć.To na przykład także 
doskonała forma spotkań z własnymi dziećmi, które mieszka-
ją poza Polską, jedno w Irlandii, drugie w USA.  Aby wspólnie 

Moje hobby
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spędzić jakiś czas w roku, organizujemy takie grupowe wy-
jazdy. Byliśmy np. razem w Peru, Boliwii, oczywiście przeje-
chaliśmy kawałek Stanów Zjednoczonych. Nadal są miejsca, 
które chciałbym odwiedzić. Na pierwszym miejscu są Chiny, 
do których chciałbym się wybrać w przyszłym roku. W mię-
dzyczasie byłem między innymi w Tajlandii, Kambodży i Wiet-
namie.

Te podróże to taki reset po ciężkiej pracy?

Na pewno tak, prowadzę zakład brachyterapiii, tak więc każ-
dego dnia mam kontakt z ciężkimi przypadkami i taki kon-
takt z inną kulturą, z egzotyczną często naturą,  pomaga mi 
odpocząć.

W różnych krajach, pod różną szerokością geograficzną 
spotykał Pan różnych ludzi. To były dobre spotkania?

Tak, miałem szczęście do ludzi. To wielka frajda poznawać 
osoby wychowane w różnych kulturach, mające inne przy-
zwyczajenia i spojrzenie na świat. W tym roku byłem w Ka-
zachstanie, który dopiero w marcu tego roku się otworzył, 
kiedy zniesiono wizy w związku z Expo w Astanie. Łowiłem 
tam ryby pod lodem na jeziorze Zaj-san   w pobliżu grani-
cy chińskiej. To jezioro zaporowe będące częścią zbiornika 
Buchtamińskiego o długości 105 km szerokości 48 km. Łowili-
śmy przy temperaturze minus 17-32 stopnie Celsjusza. Z cha-
ty, gdzie spaliśmy, nad drugim jeziorem  Markakol do miejsca 
połowu miejscowi dowozili nas kibitkami. Niewygodne, tzn. 
twarde jak piorun.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Przez 5 lat pobytu 
w Afryce Południowej przyszło Panu nie raz spędzić je w 
zupełnie innej scenerii. Jak przebiegały?

Świętowaliśmy w obrębie polskiej grupy. Bardzo dobrze mi  
się współpracowało z miejscowymi pracownikami w szpitalu. 
Również na gruncie towarzyskim nie było problemu, aby razem 
świętować. Wiadomo, że będąc lekarzami nie wszyscy razem 
zasiadaliśmy do Wigilii, bo ktoś musiał pełnić dyżur. Staraliśmy 
się jednak kultywować polską tradycję, przygotowywać w miarę 
możliwości polskie dania, ale nie mieliśmy choinki. Trzeba było 
sobie jakoś radzić i ja na przykład zamiast choinki ubierałem jukę. 
W domu handlowym ubierano lampkami sztuczny baobab.

Dziękujemy za rozmowę.

Moje hobby
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Czas na przemyślenia-jakie
będą Noworoczne Postanowienia

 Jest kwiecień tego roku. Leżymy obie z Aldonką na 
łóżkach naszego hotelowego pokoju w Zakopanem.... Odpo-
czywamy po dniu pełnym wrażeń...Miałyśmy w planie zoba-
czyć krokusy kwitnące w Dolinie Chochołowskiej...ale Aldonka 
w ostatniej chwili wymiękła.
 -No gdzie my tam będziemy się pchać?...Przecież tam 
jest dziś cała Polska...widzę na Google maps na kamerkach...
Więcej ludzi-niż krokusów...Dajmy sobie spokój!
No więc tym sposobem-uzbrojone-ja- w smartwatcha a Al-
donka w Endomondo- zrobiłyśmy-a jakże 26 km- po... Krupów-
kach. Głównie po sklepach i restauracjach...
A krokusy-owszem-”zaliczyłam”-kupując je w doniczce w mija-
nej kwiaciarni...
Jeśli chodzi o zakupy-Aldonka jak zwykle wysunęła się na po-
zycję lidera- i trudno było zamknąć bagażnik w moim samo-
chodzie...

-Ania, powiedz-masz już nagrobek?-zapytała Aldonka-przeglą-
dając FB.
 -No co ty...,nie, skąd ci to przyszło do głowy?...
-Wiesz, przecież takie rzeczy trzeba mieć. -upierała się
-No tak, oczywiście-ale muszę to dopiero zrobić-odpowiedzia-
łam.
- Może wiesz jak to się robi?
-Nie, co ty...Kompletnie nie myślałam jeszcze o tym...Ale...po-
winnam  kiedyś...pewnie...zamyśliłam się niechętnie. Tak...to 
nieznośne przemijanie...
  Nie tak dawno zamawiałam blat granitowy do kuchni. 
Zadzwoniłam do firmy kamieniarskiej w moim mieście.
-Chodzi o blat czy nagrobek-usłyszałam rzeczowe pytanie, któ-
re wprawiło mnie w osłupienie.
-No blat oczywiście kuchenny, chociaż właściwie...to mnie pan 
tak zaskoczył, że może powinnam się zastanowić co jest mi 
bardziej potrzebne...zamyśliłam się.
-Na ten moment poproszę blat...a w razie czego -da się prze-
robić?
--nieśmiało się upewniałam.
Pan mnie uprzejmie poinformował, że klient nasz pan...ale o to 
będziemy martwić się później...
 -A znasz kogoś kto by wiedział?-upierała się Aldonka.
-Może Marysia?- jest od nas troszkę starsza...to może będzie 
bardziej „oblatana” w temacie
-A najlepiej wpisz w wyszukiwarkę: ”Nagrobki dla początkują-
cych”-doradziłam koleżance.
 I tu obie parsknęłyśmy  śmiechem....
 Minęło trochę czasu. Zgodnie z postanowieniem z 
początku tego roku -wystartowałam ze zwiększoną aktywno-
ścią fizyczną... Zaczęłam w styczniu systematycznie trenować 
fitness co drugi, trzeci dzień - tu z kolei ja wysunęłam się na 
pozycję lidera przed Aldonkę...
  Mając świadomość ile mam lat-zaliczyłam też wszyst-

kie- łącznie z ginekologiem- badania, które powinny poprze-
dzić intensywny, długotrwały wysiłek fizyczny.
 No właśnie. I tu nasuwa się pytanie. Czy wiek jest 
ograniczeniem? Kiedy przychodzi pora na to żeby już nic nie 
chcieć, nie móc, nie próbować...W jakim wieku „usiąść na na-
grobku”- nic już nie robiąc, nie oczekując od życia, od siebie...
Kiedy powiedzieć „dość”? Odłożyć się na zakurzoną półkę rze-
czy niepotrzebnych, spraw minionych...Ile trzeba mieć lat w 
takim momencie?
 W naszej kulturze tak mocno eksponuje się meno-
pauzę. Reklamy telewizyjne głoszą „spadek życiowej energii”-
-i oczywiście proponują kilogramy suplementów! Wmawiają 
nam tycie na potęgę, spadek libido, w najlepszym razie propo-
nują kremy na bóle stawów lub żylaki odbytu!
  A jeśli jesteś po 45ce, a nie daj Boże po 50tce- to 
wszyscy się w otoczeniu dziwią, że jeszcze żyjesz...W Internecie 
czytałam ankietę z której jednoznacznie wynikało, że w tym 
wieku stajemy się „przeźroczyste” – czytaj - niewidoczne dla 
otoczenia...czytaj-facetów - tych w naszym wieku - bo strzelają 
wzrokiem za góra 25latkami i młodszymi... Od nas- swoich rów-
nolatek odwracają wzrok ze wstrętem...
 I co my na to???
 Ja stanowczo apeluję, że wobec takiego braku zainte-
resowania ze strony otoczenia, wręcz olewki-zajmijmy się sobą 
same! Nikt tego nie zrobi  lepiej niż my same. Dzieci-dorosłe-
-lepiej, gorzej- ale wychowane.  Wnuki - nie dajmy się zwario-
wać - widzieliśmy w reklamie zdziwionego malca-”Że babcia 
się jeszcze rusza- no- a nawet  skacze jak kangur”, w reklamie 
preparatu na niedołężność. Toż gniew człowieka bierze! I wte-
dy, gdy tak wiele wiemy o sobie, o związkach, o świecie, czy to 
pora umierać?
 Jak słyszę, że kobiety „at my age” już na nic nie mają 
ochoty-to mnie wkurza! Wiem ile mam lat. Nie chciałabym zre-
setować mojego życia, nawet tych najgorszych momentów, 
bo porównanie daje mi dzisiejszą radość. Mam pełną akcepta-
cję dla mojego wieku, ale tak jeszcze wiele rzeczy chcę zrobić, 
a mogę dopiero teraz. Z różnych powodów. Nie chcę myśleć, 
że już wszystko skończone, mentalnie usiąść na nagrobku - i 
co? Czekać na śmierć? A jak nie nadejdzie przez dwadzieścia 
lub trzydzieści najbliższych lat? To co? Mam się już absolutnie 
spisać na straty-w najlepszym razie łykając te tabletki na meno-
pauzę?
  Ja i brak energii?! No mnie te hasła nie dotyczą! Raczej 
mogłabym zasilić jakąś elektrownię atomową. I  mam tak nie 
od dzisiaj. Nie płaczę za „utraconą kobiecością”-autor stwier-
dzenia miał  na myśli  miesiączki-pewnie to jakiś facet, który 
sam ich nie miał- i plecie co popadnie - bo z ich brakiem nie 
jest źle. Nie płaczę za brakiem zajęć-bo z reguły mam tyle po-
mysłów jak OŻYWIĆ mój czas-Zapominamy-hasełko o zabija-
niu czasu - MY GO ChCEMY OŻYWIAĆ!!!
 Pracuję zawodowo-co uwielbiam-jak mam weekend- 

Z pamiętnika...

Redaguje lek. med. Anna Siwińska
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to robię coś w ogrodzie. Jeśli spadnie grad i deszcz- planuję, 
w co się ubrać przez najbliższe kilka dni. Poczytam, spotkam 
się z przyjaciółmi. No i oczywiście trenuję. Ruszam się. Robiłam 
to zawsze- no może nie aż tak, żeby brać udział w poważnych 
maratonach -ale zawsze. Ale zanim ubiegłego lata wybrałam 
się na Rajd Służby Zdrowia w Bieszczady-podeszłam do tema-
tu metodycznie - i trenowałam na siłowni przez dwa lata. Nie-
jednokrotnie wstawałam o 5.30-żeby zdążyć na 6-tą na godzi-
nę na „siłkę”, prysznic, praca. Przed pracą zdrowe śniadanko.
 Ale gdy w styczniu tego roku wymyśliłam, że pojadę 
na Metamorfozę z Ewą Chodakowską- to mnie samej wydawa-
ło się to skokiem z trampoliny- na główkę-do basenu w którym 
nie ma wody...
 Wtedy w najbliższym empiku-kupiłam wszystkie, jakie 
były płyty Ewy. Tylko 5 było. Mogłam je kupić przez Internet, 
ale jako osoba w gorącej wodzie kąpana - musiałam zacząć 
natychmiast! I tak odpaliłam pierwszy trening...i wiecie-tu do-
konałam odkrycia. Za cenę jednego treningu indywidualne-
go- miałam aż trzy płyty...
 Na siłowni najczęściej kupowałam  te treningi indy-
widualne. Jeśli trenowałam z trenerem-gadaliśmy - głównie 
udzielałam porad, na temat tego, co dolega jego dziewczynie; 
jak z trenerką - omawiałyśmy co dolega jej. I tak głównie treno-
wałam porady medyczne...
  Z Ewą na płycie nie pogadam- po pierwsze- bo to 
telewizor! Po drugie nie miałam oddechu-dopiero się go na-
uczyłam podczas treningów. Na początku było ciężko.... Ale z 
każdym treningiem było lepiej i lepiej...Najbardziej zaskoczyła 
mnie samą po prawie roku - moja kondycja. Zobaczyłam - że 
chcieć - to móc! A jak nie móc - to się przygotować! Zawsze tak 
miałam. Kiedy chcę coś zrobić- angażuję się maksymalnie, daję 
z siebie wszystko i najczęściej mi wychodzi...wierzę, że nie ma 
rzeczy niemożliwych...
Teraz bardzo dużo osób pyta mnie-jak ja to robię teraz?-Tre-
nuję co rano. Fakt-że wcześnie kładę się spać...Wstaję codzien-
nie przed 5.00....Kawa, mały posiłek przed treningiem, przeglą-
danie poczty i ta tylko moja godzina-kiedy nikt do mnie nie 
zadzwoni...O  5.45 zaczynam trening z Ewą -60min. Prysznic, 
praca. A do tego energia, która mnie wręcz rozpiera. Ja już nie 
wyobrażam sobie innego funkcjonowania. Często jeszcze wie-
czorem, po pracy biegam-5-6 kilometrów. Muzyka gra, ja kon-
templuję przyrodę, dzień który minął. Mam tak dużo siły, jak 
nigdy dotąd....I czuję się taka szczęśliwa...
 Zwłaszcza, że wcześniej musiałam się zmierzyć z sytu-
acją, kiedy moje dzieci dorosły...wyprowadziły się z domu...To 
było trudne. Musiałam się tak dużo nauczyć...nawet robienia 
zakupów tylko dla mnie...A po krótkim czasie odkryłam z naj-
większą radością,że „Gniazdo” jest teraz  tylko moje i ja już nie 
muszę nikim się opiekować, że teraz to mój czas - i postanowi-
łam robić wszystko, co chcę...cokolwiek to oznacza...
 Poleciałam w maju do Paryża- sama- bo chciałam, 
żeby tym razem ten Paryż był tylko mój...
Wspominam to fantastycznie...
 W dniu urodzin we wrześniu- zafundowałam sobie 
”prezent”-wejście na Kasprowy przez halę Gąsienicową i Czar-
ny Staw- co osiągnęłam w połowie czasu przewidzianego na 
szlakach. Ta moja nowa kondycja!
 W pierwszy weekend października zaliczyłam park li-
nowy-8-10m nad ziemią-w Krynicy-Zdroju-bezcenne doświad-
czenie-dla kogoś-kto przez całe życie myślał, że ma paraliżują-
cy lęk wysokości. Teraz Spiderwoman to ja!!!

 W ostatni weekend października ponownie wspięłam 
się na Kasprowy- ale powyżej górnej granicy lasu zastałam peł-
ną zimę, śnieg po pachwiny, huragan-Gregory-150/godz. od-
czuwalna temperatura minus piętnaście  i nieczynną kolejkę, 
więc zejście tą samą drogą. Zrobiłam według smartwatcha 16 
km, spaliłam 2100 Kcal...i ta adrenalina...bezcenne...
Nauczyłam się bardzo odpowiednio ubierać do przewidywa-
nego wysiłku fizycznego. Z każdym takim doświadczeniem 
wzrasta mi poczucie mocy - jak mawiają psycholodzy. I sama 
doceniam tą swoją systematyczność w aktywności fizycznej...
Może rzeczywiście wiek to tylko liczba?...tak mnie przekonuje 
kandydat na narzeczonego, oczywiście trochę młodszy ode 
mnie...
 Zwłaszcza, że ostatnio, podczas pomiarów analizy 
składu ciała -u Ewy Chodakowskiej- mój wiek metaboliczny z 
53 lat w marcu- zmienił się na 28 lat w październiku...  
 Jak patrzę z perspektywy czasu, który minął - tyle się 
zmieniło w moim życiu...Od czasu kiedy zaczęłam dużo treno-
wać- korzystam z Facebooka -czego w końcu lutego nauczył 
mnie syn- żeby kontaktować się z całym światem. Każdego 
dnia rano-zdaję relację fotograficzną z mojego porannego tre-
ningu. Codziennie ze sobą piszemy, nawet nasi znajomi znajo-
mych zostają naszymi znajomymi. Dzielimy się treningami ale i 
codziennością gotujemy, pieczemy ciasta fit i chleb.
 Poza kondycją zbudowałam sieć znajomych o po-
dobnych zainteresowaniach, głównie fotografów z całego 
świata, odkryłam w sobie pasję fotograficzną i oczywiście- jak 
to ja-oszalałam na tym punkcie. a co więcej- oni-same wielkie 
nazwiska chwalą moje zdjęcia...
  Dostałam mnóstwo wyrazów uznania, a w moje uro-
dziny we wrześniu dostałam 22 tysiące lajków- wg Facebooka, 
który przysłał mi sprawozdanie. Do tego zaczęłam dzielić się 
ze znajomymi moją pasją do fit gotowania oraz z uprawiania 
pomidorów w moim ogrodzie.
 Okiem  przyjaciół oglądam te piękne zakątki świata, 
których jest tak wiele, że trudno je wszystkie oblecieć. W dziw-
nych porach doby udzielam porad psychologicznych koleżan-
ce Denise z Sao Paulo, wymieniam poglądy z Japończykami. 
Przy angielskim edytorze tekstu szlifuję pisownię, rozmawiając 
z całym światem. Do tego poczułam potrzebę korzystania z 
konwersacji z native speaker, by mieć jeszcze większą swo-
bodę posługiwania się angielskim...I tak bardzo dużo mam 
planów, podróży, marzeń do spełnienia...i tak się cieszę z tych 
wszystkich rzeczy, które zrobię...
 Już nawet się boję, czym znowu się zafascynuję w ra-
mach Postanowień Noworocznych - bo z pewnością coś wy-
myślę. W styczniu 2017 moje motto życiowe brzmiało: „Niepo-
wodzenia przekuję na sukces”. Na Nowy Rok- 2018 zmieniam 
na takie: „Chcesz być szczęśliwa-to bądź!!!”.
  Dużo osób pyta mnie ,czy się zakochałam. Tak, zako-
chałam się, dzięki tej mojej aktywności fizycznej- zakochałam 
się w sobie. Nie, nie zostałam narcyzem, to mi nie grozi- ta moja 
wszechobecna empatia... Ale nauczyłam się opiekować sobą. 
Myśleć o swoich potrzebach, znacznie właściwiej się odży-
wiać. Umieć odmówić - tego też musiałam się nauczyć. Mam 
w sobie taką radość i życzliwość do świata. I jestem szczęśliwa 
niezależnie od dnia tygodnia, pogody, humorów innych ludzi- 
moje słońce zawsze świeci tak samo...  

Follow me...a po codzienną motywację zapraszam na mój FB...
pół Dębicy-już ze mną ćwiczy...

Z pamiętnika...
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LEKARSKIE MTB
PO RAZ DRUGI NA PODKARPACIU
II Podkarpackie Mistrzostwa Lekarzy w MTB rozegrano 15 paź-
dziernika. Termin został zmieniony, ale okazał się  trafny. Idealna 
pogoda, nikt się nie zgrzał ani nie przeziębił. Błoto na trasie w ilo-
ściach prawidłowych do rozegrania zawodów w kolarstwie gór-
skim. Nie tak duże, że nie dało się przejechać, a na tyle żeby się 
ubrudzić. Sama trasa bardzo trudna, ale satysfakcjonująca wszyst-
kich. W szranki zawodów stanęło 11 lekarzy i jedna lekarka. MTB 
to wyścig indywidualny, stąd każdy toczył swoją osobistą bitwę. 
Jedni aby być jak najwyżej w „generalce”, inni aby się zmieścić w 2 
godzinach, kolejni aby pokonać rywala i wreszcie ci którzy poko-
nywali swoje słabości i ułomności docierając cało do mety.
Na trasie nie zabrakło stromych podjazdów i zjazdów. Czasem 
trzeba było nie tyle wypchać co wynieść rower pod urwisko i zje-
chać na nim lub z nim z urwiska. Zjazdy odbywały się na rowerze 
lub na tylnej części ciała, plecach, brzuchu z rowerem. 
Mistrzem Podkarpacia został kolega z OIL w Lublinie Łukasz Pańko, 
a Mistrzynią została Justyna Filipowska z OIL Rzeszów. Szczegól-
ne słowa uznania dla Mistrzyni, którą mąż chronił w czasie całej 
trasy przed leśnymi zbójami podkarpackimi, dzikimi zwierzętami 
w lesie i innymi niebezpieczeństwami pozwalając jej ostatecznie 
wygrać i po 4 i pół godzinie w całości bez uszczerbku na zdrowi i 
czci zameldować się na mecie. 
Tak się szczęśliwie złożyło, że były 4 grupy wiekowe, stąd każdy stał 
na „pudle” i odbierał puchary i nagrody. (Jak by powiedział B.Wo-
łoszański : przypadek - nie sądzę). Wszyscy szczęśliwi bez strat w 
sprzęcie i ludziach opuścili gminę Lubenia. 

Lek. Grzegorz Siteń

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Sport
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Zdzisław Goś
1954 – 2017

Doktor Zdzisław Goś urodził się 17 marca 
1954r. w Żółkiewce. Szkołę podstawową ukoń-
czył w rodzinnym mieście. Następnie uczęsz-
czał do Liceum Ogólnokształcącego w miej-
scowości Wysokie (woj. lubelskie).

Studia medyczne odbywał na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, 
które ukończył w 1980r uzyskując tytuł lekarza 
medycyny. Od 1 października 1980r rozpoczął 
pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczy-
cach i pozostał mu wierny do końca życia. Pra-
cował kolejno jako lekarz przemysłowej służby 
zdrowia, kierownik Przychodni Przyzakładowej 
przy Cukrowni w Ropczycach, kierownik ośrod-
ka zdrowia w Bystrzycy i Iwierzycach, dwukrot-
nie był dyrektorem i zastępcą dyrektora ZOZ w 
Ropczycach.

Od 02.01. 2003r. do 30.04.2004r. był dyrek-
torem Departamentu Ochrony Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w 
Rzeszowie.

Równocześnie doskonalił się zawodowo. W 
1987r uzyskał specjalizację pierwszego stopnia 
z chorób wewnętrznych. Odbył szereg szkoleń 
z zakresu organizacji i ochrony zdrowia.

Był lekarzem sumiennym i zdyscyplinowa-
nym. Posiadał bardzo dobre referencje od ów-
czesnego ordynatora Oddziału Wewnętrznego 
w Sędziszowie Młp. dr n.med. Zbigniewa Zięt-
ka. Był postrzegany jako szef wymagający dla 
siebie i współpracowników ale sprawiedliwy.

Doktor Zdzisław Goś był urodzonym sa-
morządowcem. Czynnie uczestniczył w życiu 
społecznym naszego regionu. Był radnym 
Rady Gminy Iwierzyce, radnym Rady Powiatu 
Ropczycko – Sędziszowskiego, członkiem Rady 
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszo-
wie. Aktywnie współpracował z organizacjami 
pozaparlamentarnymi, a przede wszystkim ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych w Ropczycach i Społecznym Komi-
tetem Ochrony Zdrowia.

Za swą ciężką i wzorową pracę  był wielo-
krotnie nagradzany i wyróżniany. W 2002 roku 

Wspomnienia

„BYŁ WŚRÓD NAS I ODSZEDŁ”WSPOMNIENIE zdobył tytuł „Menadżer Ochrony Zdrowia” wo-
jewództwa podkarpackiego. W 2004 roku zo-
stał odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 
2010 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powia-
tu Ropczycko – Sędziszowskiego” za wybitne 
zasługi w działalności samorządowej i społecz-
nej.

Doktor Zdzisław Goś był żonaty – żona Wie-
sława. W małżeństwie tym urodziło się troje 
dzieci – Aleksandra, Marcin i Anna. Cieszył się 
bardzo z wnuków – Mikołaja, Ignacego i Anto-
niny.

Posiadał wszechstronne zainteresowania, 
na bieżąco śledził sprawy polityczne i historię 
najnowszą. Lubił sport, zwłaszcza boks i piłkę 
nożną. Bardzo cenił sobie wycieczki z rodziną 
do lasu na grzyby.

Od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą ser-
ca. Kilkakrotnie był hospitalizowany. Nigdy nie 
pozwolił sobie na dłuższe chorowanie, gdy tyl-
ko poczuł się lepiej wracał natychmiast do pra-
cy. Z pewnością wpływ na Jego stan zdrowia 
miała tragiczna śmierć najmłodszej córki Anny 
w 2015 roku.

Zmarł 30 września 2017 roku, za młodo i za 
wcześnie, pozostawiając kochającą rodzinę i lu-
bianych przez siebie pacjentów. Spoczywa na 
Cmentarzu Parafialnym w Nockowej. 

Stanisław Dziurzyński

Grażyna Gorycka-Kościak
1950 – 2017

W dniu 30.08.2017r. zmarła specjalista neu-
rolog Grażyna Gorycka-Kościak.

Urodziła się 15.05.1950r. w Sandomierzu. 
Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczała w 
Sandomierzu.

W 1968 r. rozpoczęła studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, któ-
re ukończyła w 1974 r. Po ukończeniu studiów 
podjęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 
1 w Rzeszowie, z którym była związana do 2017 r.

W 1976r. otworzyła specjalizację z neu-
rologii w Oddziale Neurologii Szpitala Woje-
wódzkiego w Rzeszowie pod kierunkiem dr 
Jana Smoleńskiego, jednocześnie pracując w 
Poradni Neurologicznej ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. 
Egzamin na I stopień zdała w 1979 r., zaś tytuł 
specjalisty otrzymała w 1984 r.

Przez całe swoje życie zawodowe związana 
była z ZOZ Nr 1 w Rzeszowie i Poradnią Neu-
rologiczną przy ul. Hetmańskiej. Była również 
konsultantem z zakresu neurologii dla Szpita-
la Miejskiego. Za swoją wiedzę, dokładność, 
sumienność była ceniona przez kolegów i pa-
cjentów. Każdemu pacjentowi poświęcała tyle 
uwagi, ile tego wymagał, wielokrotnie kosztem 
prywatnego czasu. Udzielała swoim pacjen-
tom nie tylko porad medycznych, ale również 
porad życiowych. Ten fakt został doceniony w 
plebiscycie „Esculap 2000”. To konkurs w któ-
rym sami pacjenci wybierają lekarza, docenia-
jąc trud włożony w codzienną pracę podczas 
leczenia chorych i pomoc w powrocie do zdro-
wia. Dr Grażyna Gorycka-Kościak została laure-
atem w kategorii „lekarz specjalista”.

W dniu 1.09.2017r. na Cmentarzu Komu-
nalnym Wilkowyja odbył się pogrzeb śp. Graży-
ny Goryckiej-Kościak. Żegnało ją setki pacjen-
tów, kolegów, przyjaciół i znajomych.

Odszedł wspaniały lekarz i człowiek.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera, żyje wciąż 
w myślach, sercach i wspomnieniach” 

Cześć Jej pamięci.

Śp. Lek. Marian Mazur s. Jana ur. 30.01.1931 
r. w Mielcu, zmarł 02.10.2017 r. w wieku 86 lat.
Całe swoje życie związał z Mielcem.

Po ukończeniu liceum mieleckiego w 
1950 r. rozpoczął studia na Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu.

1 września 1955 roku rozpoczął pracę na 
terenie powiatu mieleckiego, początkowo w 
charakterze lekarza ogólnego, a następnie od 
1 października 1957 r., po rozpoczęciu spe-
cjalizacji pracował jako radiolog. Od 1 paź-
dziernika 1977 r., przez cały okres aktywności 
zawodowej, pełnił funkcję Kierownika Działu 
Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Mielcu.

Marian Mazur
1931 – 2017
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Kubłowy cyprys i doniczkowa
araukaria jako świąteczne choinki

•	 Temperatura – latem warto wynieść rośliny do ogrodu, jed-
nak należy ochronić je przed słonecznym żarem. Zimą rośliny 
lubią chłód  (10 oC). W cieple cyprys wyciąga się, a araukaria 
zasycha od dołu. 

•	 Podlewanie – ziemia powinna być stale lekko wilgotna. Cy-
prys lepiej reaguje na nadmiar wilgoci, niż jej brak. Przy su-
chym powietrzu należy rośliny zraszać letnią, miękką wodą. 

•	 Zasilanie – od marca do września wskazane jest zasilanie ro-
ślin raz w miesiącu, nawozem przeznaczonym dla roślin igla-
stych. 

Cyprys i araukaria to iglaki niesypiące igłami,  dobrze czujące się w 
roli świątecznych choinek, nie tylko przez jeden świąteczny sezon. 

PRAWDZIWIE RADOSNYCh ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SPĘ-
DZONYCh W CIEPŁEJ, RODZINNNEJ ATMOSFERZE, W OTOCZENIU 
ŚWIĄTECZNYCh DRZEWEK

ŻYCZY ANNA RYDZIK

Wspomnienia

PODZIĘKOWANIE

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Panu dok-
torowi Wojciechowi Marciowi z Kliniki   Neurochirur-
gii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rze-
szowie za życzliwość, prawidłowe zdiagnozowanie i 
profesjonalne wykonanie operacji kręgosłupa w dniu 
9.11.2017 r.

Podziękowanie składam także dla całego zespołu 
operacyjnego i całemu personelowi medycznemu 
Kliniki za troskliwą opiekę po zabiegu operacyjnym.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,
Marian Mostowy

Dwa ciepłolubne gatunki – Cyprys Wielkoszyszkowy „Aurea” i 
Araukaria wyniosła to rośliny, które cały rok dobrze czują się 
w mieszkaniu i mogą w święta Bożego Narodzenia występo-
wać w roli choinki. 
Cyprys wielkoszyszkowy przypomina bardzo ogrodowy cyprysik. 
Szczególnie atrakcyjna jest jego złocista odmiana „Goldcrest”. Już 
przy bardzo delikatnym dotknięciu rośliny wydziela się delikatny, 
cytrynowy zapach. W sprzedaży znajdują się również zielone od-
miany cyprysa – te jednak nie pachną. 
Cyprys wielkoszyszkowy ma formę smukłego stożka. Roślina do-
brze reaguje na przycinanie – poprzez formowanie cyprysa moż-
na nadać mu różne kształty, m.in. formę drzewka o kulistej koronie. 
Zarówno cyprys, jak i araukaria, najtrudniejszy okres przeżywają 
po przyniesieniu z kwiaciarni 
do mieszkania, ale jeśli dołożymy trochę starań, szybko zaaklima-
tyzują się i będą cieszyć swoją urodą, nie tylko w święta. 

Araukaria wyniosła to w naturze duże, kilkudziesięciometrowe 
drzewo, o stożkowej koronie. Jako roślina doniczkowa jest deli-
katna i przypomina jodełkę o luźnych, poziomych gałązkach. Co 
roku na roślinie przybywa nowy okółek gałązek o układzie pięcio-
ramiennej gwiazdy, zaś starsze rozrastają się i zajmują coraz więcej 
miejsca. Aby araukaria miała piękny, regularny pokrój, należy jej 
zapewnić dużo miejsca – uwielbia jasne, przestronne salony. Nie 
należy jej ustawiać tak, by dotykała mebli lub ściany – pędy po do-
tknięciu przeszkody przestają rosnąć, przez co roślina traci formę. 
Wymagania roślin:
•	 Podłoże – najlepsza jest mieszanka ziemi kompostowej i tor-

fu, o lekko kwaśnym odczynie (ph =  5,5-6,5). Długo mogą 
rosnąć w tej samej doniczce. Młode przesadzamy co trzy lata. 
Starszym wystarczy wymienić trochę świeżego podłoża, a 
przesadzamy je wówczas, gdy korzenie wypełnią doniczkę. 

•	 Światło – roślinom należy zapewnić miejsce jasne – niewska-
zane jest jednak ostre słońce (mogą ulec przypaleniu). Bled-
nące gałązki araukarii lub słabo rozgałęziające się cyprysa 
świadczą o braku światła. Aby rośliny nie przechylały się do 
okna, należy raz w tygodniu obracać je o 90o.

Jednocześnie od 1 stycznia 1970 r. był za-
trudniony w Przemysłowym Zespole Opieki 
Zdrowotnej przy WSK Mielec, w charakterze 
Kierownika Pracowni Radiologicznej.

Od 1955 roku wykładał anatomię w Li-
ceum Pielęgniarskim w Mielcu, w którym wy-
kształcił wiele pokoleń pielęgniarek.

Specjalizację I stopnia uzyskał 31 marca 
1960 r. pod kier. dr Dobrzańskiego, a następ-
nie specjalizację II stopnia 1 października 1966 
r. pod kier. dr Zawadowskiego.

W przebiegu swojej pracy był członkiem 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Mielcu. Na emeryturę przeszedł w 1991 
roku, ale do 1998 roku nadal był czynny za-
wodowo. Za sumienną pracę wielokrotnie 
odznaczany;
1979 - Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia
1980 - Odznaka Zasłużony dla WSK
1984 - Medal 40- lecia Polski Ludowej
1985 - Złoty Krzyż Zasługi

1987 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
W okresie młodości, w czasie okupacji nie-

mieckiej przynależał do Drużyny Szarych
Szeregów im. J. Wiśniowieckiego, w której 

w Zastępie Bobrów funkcjonował pod pseu-
donimem Bóbr-2.

Od 1945 do 1951 roku, działał w orga-
nizacji Niepodległość. W związku ze swoją 
patriotyczną działalnością otrzymał kilka od-
znaczeń; Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Niezłom-
nych, Złotą odznakę Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów, Odznakę Weterana Walk o Niepod-
ległość, Kombatancki Krzyż Zasługi oraz kolej-
ne stopnie oficera rezerwy;
1963 r. - stopień porucznika
1975 r. - stopień kapitana
2004 r. - stopień majora

Poza pracą zawodową udzielał się spo-
łecznie w Towarzystwie Krzewienia Kultury

Fizycznej, a także w szkoleniach drużyn 
medyczno - sanitarnych WSK „PZL-Mielec”.

Za długoletnią pracę w Pracowni Radio-
logicznej, oraz pracę społeczną na rzecz WSK,

otrzymał odznakę „Zasłużony dla WSK”.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Tu-

rystyczno - Krajoznawczego.
Przez wiele lat był aktywnym członkiem 

chóru „ Melodia „ w Mielcu, oraz Automobil-
klubu Rzeszowskiego. W 1983 roku został od-
znaczony Honorową Odznaką Automobilklu-
bu Rzeszowskiego.

Był sumiennym, uczciwym, cenionym i 
szanowanym człowiekiem i lekarzem, życz-
liwym i oddanym dla pacjentów. Przez cały 
okres aktywności zawodowej pracował z peł-
nym poświęceniem i zaangażowaniem.

Dbał o rodzinę, był wspaniałym, kochają-
cym ojcem i mężem. Przeżył z żoną Zofią 61 
lat w szczęśliwym związku małżeńskim. Wy-
chował z żoną trójkę dzieci.

Córka Alicja Jędraszek
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Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy

Już po raz trzeci w dniach 16 i 17 marca 2018 roku Centrum Medyczne Medyk z Rzesziwa oraz Instytut Medycyny 
Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi organizują Ogólnopolską Konferencję Medycyny Pracy, która odbędzie się w  G2A 
Arena w Jasionce.  Hasło tegorocznego przedsięwzięcia to „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących 
- problemy orzecznicze i wyzwania”.  Celem tej konferencji jest przedstawienie możliwości systemu i wskazanie 
dobrych praktyk w tworzeniu zintegrowanego modelu opieki profilaktycznej nakierowanej na wsparcie zdrowia 
pracowników. Swoją obecnością na konferencji zaszczycą nas takie osoby jak Prezes Zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Pracy  prof.  dr hab.  med.  Jolanta Walusiak-Skorupa,   Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny 
pracy lek. med.  Paweł Wdówik i  Konsultant Wojewódzki z dziedziny medycyny pracy lek. med. Magdalena Sko-
blewska. 17 marca przewidziane są warsztaty dla lekarzy, psychologów oraz pielęgniarek. Za udział w konferencji 
i warsztatach przyznawane są punkty edukacyjne. Na zakończenie drugiego dnia spotkania zapraszamy wszystkich 
uczestników na wspólną biesiadę grillową.
Szczegółowe informacje oraz warunki rejestracji zamieszczone są na stronie:
www.medyk.rzeszow.pl/konferencja-medycyny-pracy.html

Dołącz do naszego zespołu!

Centrum Medyczne Medyk przyjmie do swojego zespołu 
wykwalifikowanych lekarzy i specjalistów z nowatorskim 
podejściem do pracy, ceniącym sobie stały rozwój, którzy 
chcieliby realizować swoje plany, zamierzenia oraz wnosić 
nowe pomysły i rozwiązania do prowadzonej przez nas dzia-
łalności.

Kim jesteśmy?

Centrum Medyczne Medyk to nowoczesna i rozwijająca się 
firma z 28 letnim doświadczeniem, której działalność opiera 
się na 7 filarach:
1. Koordynowana podstawowa opieka medyczna i spe-

cjalistyczna,
2. Nowoczesna medycyna pracy realizująca w ramach 

badań pracowniczych profilaktykę chorób cywilizacyj-
nych, 

3. Abonamenty medyczne dla firm i osób prywatnych 
obejmujące szeroki zakres porad specjalistów, szeroko 
rozumianą diagnostykę i rehabilitację,

4. Badania kliniczne - zajmujemy obecnie drugie miejsce 
w Polsce pod względem ilości prowadzonych progra-
mów klinicznych, 

5. Organizacja szkoleń i konferencji o zasięgu ogólnopol-
skim i międzynarodowym, 

6. Prowadzenie akcji profilaktycznych i budowanie świa-
domości prozdrowotnej, 

7. Kosmetologia, medycyna estetyczna i chirurgia pla-
styczna realizowana w ramach Instytutu Piękna IP Cliniq.

OGŁOSZENIA
Oferta pracy dla lekarza dentysty po stażu, mile widziane zainte-
resowanie endodoncją, praca w ramach kontraktu NFZ i pacjenci 
komercyjni. Miejsce pracy Wojnicz i Brzesko, województwo mało-
polskie. Minimum 15 godzin tygodniowo. Bardzo dobrze wypo-
sażone praktyki, wysokie wynagrodzenie. Szczegółowe warunki 
do uzgodnienia. Kontakt: Maria Kostrzewa-Seyoum, Kierownik 
Stomatologia & Radiologia Seyoum,tel.604093982. Cv proszę kie-
rować na sey@buziaczek.pl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie ul. Lwowska 60 zatrudni lekarzy wykonujących świadczenia 
zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Klinicznym Szpitalu Wo-
jewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .”.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z z-cą Dyrekto-
ra ds. Klinicznych i Lecznictwa  tel. ( 017)  86 64 701.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                        
Szpital Specjalistyczny ORTOVITA w Rzeszowie wynajmie 160 m2 
powierzchni na działalność medyczną: POZ, stomatologia, reha-
bilitacja, apteka itp. od 1 stycznia 2018 r.  Szczegóły: 606 783 423 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
     
Pożyczka dla lekarzy do 300 000 zł, do 84 miesięcy, na oświadcze-
nie, bez ZUS i US, bez wpisu do BIK!
Infolinia: 733 000 778,  www.credomedica.pl


