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Zdjęcie na okładce i 1. stronie: Fragment 
szopki bożonarodzeniowa w kościele pw. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Kielanówce.  Fot: Zdzisław Świeca.

Pierwszy w tym roku  Biuletyn poświęcony jest głównie VII Sprawoz-
dawczo - Wyborczemu Zjazdowi Lekarskiemu, który odbył się 10 mar-
ca w Rzeszowie.  Prezesem ORL ponownie został wybrany dr n. med. 

Wojciech Domka.  Frekwencja wyjątkowo dopisała, na Zjeździe pojawiła się 
grupa młodszych kolegów, przeprowadzono wiele, także kuluarowych roz-
mów, z których wszyscy są zadowoleni. W nowej kadencji reaktywowana 
zostanie Komisja Młodych Lekarzy, w której chcą pracować lekarze rezyden-
ci, by zadbać o sprawy, które zapoczątkował lekarski strajk kilka miesięcy 
temu. W Biuletynie  dokumentacja przebiegu  Zjazdu,  z uchwałami, apelami 
i obwieszczeniami.  Z ponownie wybranym prezesem  Wojciechem Domką 
rozmawiamy o planach na następne 4 lata, a z lekarzami rezydentami o  na-
dziejach i oczekiwaniach jakie pokładają w samorządzie lekarskim.

W tym numerze zapraszamy do lektury ciekawego tekstu poświęconego 
jubileuszowi 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego. O wspólnych 
obchodach polskich i ukraińskich radiologów piszą dr n. med. Wiesław Guz 
i dr n. med. Ewa Dziurzyńska-Białek.

W Biuletynie znajdą też państwo aktualności między innymi dotyczące za-
kończenia plebiscytu Eskulap, wyczynów sportowych w piłce nożnej i nar-
ciarstwie. Są nasze cokwartalne stałe pozycje publicystyczne i komentator-
skie. Pamiętaliśmy też o Świętach Wielkanocnych, którym w swojej stałej 
rubryce sporo miejsca poświęciła Anna Rydzik. Po obfitościach wielkanoc-
nego stołu, po miejmy nadzieje wiosennych już spacerach zapraszamy do 
lektury Biuletynu.

Zdrowych i Wesołych 
Świąt Wielkanocnych
Smacznego Jajka
i Mokrego Dyngusa
życzy Redakcja Biuletynu 
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VII kadencja prac ORL 2013-2017 zakończona
Delegaci Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie  udzielili absoluto-
rium  ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej w 
Rzeszowie oraz przyjęli sprawozdanie i rozliczenie 
finansowe prac VII kadencji ORL. Prezesem samo-
rządu lekarskiego w VIII kadencji będzie ponownie 
dr n. med. Wojciech Domka.

Podczas Zjazdu przyjęto także sprawozdania organów Izby 
tj. Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Sądu Lekarskie-
go, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci zaakceptowali 
zaplanowany na 2018 rok budżet OIL w Rzeszowie.

Podczas Zjazdu przyjęto także uchwałę o podziale dodat-
niego wyniku finansowego za 2017 rok, zmieniono zapis 
uchwały o Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy. 
Lekarze uczestniczący w Zjeździe wystosowali także apel 
do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie definicji lekarza 
POZ, postulując aby lekarzom innych specjalności  udzie-

lającym od dawna tych  świadczeń  umożliwić pełne pra-
wa i kompetencje lekarza POZ. W kolejnym apelu do NRL 
zasugerowano zmiany prawne umożliwiające  wystawiania 
obok e-zwolnień lekarskich także   druków ZUS ZLA w pa-
pierowej formie. 

Lekarze uczestniczący w Zjeździe zobowiązali też ORL do 
zwiększenia dostępności do porad prawnych i ochrony 
prawnej dla członków Izby.

W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli też w roli obser-
watorów lekarze  rezydenci, Zaapelowali oni o reaktywację  
Komisji Młodych Lekarzy, co zostało zapisane w apelu Zjaz-
du do realizacji przez ORL. 

Podczas spotkania poruszono także  sprawę reprezentacji  
lekarzy dentystów w organach samorządu lekarskiego. 
Delegaci  Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego 
Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie  przyjęli także  sprawozdania 
z prac komisji działających w rzeszowskiej  OIL. Aktualnie 
przy ORL w Rzeszowie pracują komisje: Etyki, Stomatolo-
giczna, Bioetyczna, Emerytów i Rencistów,  Ośrodek Kształ-
cenia Medycznego, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawo-
du oraz  Sportu i Turystyki. W VIII kadencji reaktywowana 
zostanie Komisja Młodych Lekarzy.

W  Okręgowym  Sprawozdawczo - Wyborczym  Zjeździe  
Lekarzy w Rzeszowie wzięło udział 93 delegatów na 107 
uprawnionych.

Zjazd
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Władze OIL
OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
z dnia 10 marca 2018 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem  Okręgowej Rady 
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  na okres VIII ka-
dencji (2018 – 2022)  został wybrany  dr n.med. Wojciech Domka

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na stanowisko

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie

Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszo-
wie  na okres VIII kadencji (2018 – 2022) został wybrany  dr n.med.  
Włodzimierz Wnęk

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na Członka Okręgowej Rady Lekarskiej

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Członkami Okręgowej Rady 
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie  na okres VIII ka-
dencji (2018 – 2022) zostali wybrani:

1. lek. Tomasz Adamczyk
2. lek. Agnieszka Bąk
3. lek. Krystyna Cyran
4. lek. Barbara Duhl
5. lek. Danuta Dziuba
6. lek. Jagienka Dziuba
7. lek. Franciszek Dziuban
8. lek. Jolanta Dziurzyńska
9. lek. Jolanta Kluz-Zawadzka
10. lek. Witold Kłoda
11. lek. Elżbieta Korczowska
12. lek. dent. Beata Kożak
13. lek. Barbara Lizak-Kołaczko
14. lek. Stepan Lysak 
15. lek.dent. Radosław Maksymowicz
16. lek. Renata Małecka
17. lek. Krzysztof Marchewka
18. lek. dent. Elżbieta Michniewska-Szawica
19. lek. dent. Jakub Moskal
20. lek.dent. Alina Nowak – Grzesiuk
21. lek. Stanisław Pieprzny
22. lek. Andrzej Pluta
23. lek. Konrad Podpora
24. lek.dent. Elżbieta Poniewierska – Labuda
25. lek. Roland Rudnicki
26. lek. Apolonia Maria Szajner
27. lek. Maria Szuber
28. lek. Marek Tylus
29. lek.dent. Barbara Wnęk-Pieniak

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika

 Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie

  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Zastępcami Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Rzeszowie  na okres VIII kadencji (2018 – 2022) zostali wybrani:
1. lek.dent. Anna Bombrych
2. lek.dent. Grzegorz Cynk
3. lek. Ewa Gross
4. lek.dent. Małgorzata Hałdys
5. lek. Dorota Jabłońska
6. lek. Mariusz Kocój
7. lek.dent. Elwira Konieczna 
8. lek. Tamara Krygowska
9. lek. Anna Kucharska 
10. lek. Elżbieta Lorkowska 
11. lek.dent.Krzysztof Musialik 
12. lek. Marek Niemiec
13. lek. Maria Nowotarska – Dul 
14. lek. Bogdan Ostrowski 
15. lek. Szczepan Pabiś
16. lek. Mariusz Partyka

Zjazd
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Zjazd

17. lek. Krystyna Piasecka
18. lek.dent. Jan Plaskacz
19. lek. Robert Podlasek
20. lek.dent. Anna Przybyło
21. lek.dent. Barbara Rączka 
22. lek. Grzegorz Siteń
23. lek. Witold Skręt 
24. lek. Krzysztof Smolik
25. lek. Artur Szymczak
26. lek. Janusz Zdziebło
         
 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego 

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Członkami Okręgowego 
Sądu Lekarskiego  Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie  na okres 
VIII kadencji (2018 – 2022) zostali wybrani:
1. lek.dent. Maria Bilińska
2. lek.dent. Anna Biskup
3. lek.dent. Artur Czurczak
4. lek. Urszula Drabik – Wojnarowska
5. lek. Łukasz Futyma 
6. lek. Marzena Janas
7. lek. Paweł Jasiński
8. lek.dent. Benedykt Kluz
9. lek. Sabina Kluz
10. lek. Anna Mytkoś
11. lek. Teresa Niżankowska – Błaż
12. lek. Maria Nowak
13. lek. Zenon Piechota
14. lek. Helena Romańczuk
15. lel.dent. Renata Rzepka
16. lek. Ewa Schwarz
17. lek. Dariusz Śliwa
18. lek. Agnieszka Tomaszewska
19. lek.dent. Anna Wicijowska – Szwagiel
20. lek. Marian Wójcik
     

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Członkami Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej Okręgowej  Izby Lekarskiej  w Rzeszowie  na okres VIII 
kadencji (2018 – 2022) zostali wybrani:

1. lek. Andrzej Bednarski 
2. lek. Antoni Bereś
3. lek. Stanisław Małecki 
4. lek. dent. Barbara Ornat 
5. lek. Jolanta Stec – Szwedo

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów na Członków Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Członkami Okręgowej Komi-
sji Wyborczej Okręgowej  Izby Lekarskiej  w Rzeszowie  na okres VIII 
kadencji (2018 – 2022) zostali wybrani:
1. lek. Katarzyna Baranowska-Kempisty
2. lek.dent. Jerzy Blajer
3. lek. Justyna Filipowska
4. lek. Krzysztof Marchewka
5. lek.dent. Elżbieta Poniewierska – Labuda
6. lek. Maria Szuber

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 Sprawozdawczo – Wyborczego  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 marca 2018 r.
o wynikach wyborów Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie
  Na podstawie § 30 ust. 2  i § 45 ust. 1   Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , stanowiącej załącznik 
do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 
lipca 2014 r.  i protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Spra-
wozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 10 marca 
obwieszcza się,  co następuje:
w wyniku przeprowadzonych wyborów  Delegatami na Krajo-
wy Zjazd Lekarzy  Okręgowej  Izby Lekarskiej  w Rzeszowie  na 
okres VIII kadencji (2018 – 2022) zostali wybrani:
1. lek. Tomasz Adamczyk
2. lek. Wojciech Domka
3. lek. Barbara Duhl 
4. lek. dent. Małgorzata Hałdys
5. lek. dent. Benedykt Kluz
6. lek. dent. Beata Kożak
7. lek. dent. Radosław Maksymowicz 
8. lek. Krzysztof Marchewka
9. lek. Stanisław Pieprzny
10. lek. Józef Szczęch
11. lek. Maria Szuber
12. lek. Dariusz Śliwa 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Krzysztof  Marchewka
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Gratulujemy wyboru na kolejną kadencję, na stanowi-
sko prezesa ORL w Rzeszowie. Podsumujmy może krótko 
minione cztery lata. To sporo czasu, kiedy tak jak w życiu 
trzeba było rozwiązywać różne problemy. Co uważa Pan za 
sukces?

Bardzo dziękuję za gratulacje. Dziękuję również wszystkim Kole-
żankom i Kolegom, którzy ponownie obdarzyli mnie zaufaniem.

Myślę, że naszym największym sukcesem jest większa niż w 
ostatnich latach konsolidacja środowiska lekarskiego. Świad-
czy o tym choćby liczba osób biorących udział w Zjeździe i 
ich aktywne uczestnictwo w wyborach do nowych organów 
Izby.  Bardzo cieszy mnie udział i zaangażowanie młodych le-
karzy. Kilkoro rezydentów jest delegatami na Zjazd Okręgowy. 
Chętnie również zgodziliśmy się aby kilku młodych kolegów 
niebędących delegatami uczestniczyło w Zjeździe jako ob-
serwatorzy. Uważam, że to bardzo dobry krok do reaktywacji 
Komisji Młodych Lekarzy. Do Rady naszej Izby został wybrany 
jeden z kolegów rezydentów. Mam nadzieję, że kolega będzie 
łącznikiem między rezydentami i Izbą co pozwoli na lepsze 
poznanie problemów młodych lekarzy. 

Jeżeli chodzi o sprawy niezwiązane bezpośrednio ze służbą 
zdrowia to na pewno sporym sukcesem jest remont naszej sie-
dziby, który praktycznie zbliża się do końca. W tym roku powin-
niśmy dokończyć inwestycję. W czasie VII kadencji wykonano 
niezbędne prace ziemne i izolacyjne, wyremontowano zarów-
no wnętrza jak i elewację pałacu. W całości wyremontowano 
ogrodzenie. Biorąc pod uwagę stan w jakim przejęliśmy ten 
obiekt zakres prac był olbrzymi. W ubiegłym roku oddano też 
do użytku wyremontowane piwnice, gdzie od września roz-
poczęła działalność restauracja prowadzona przez najemcę. 
Do zrobienia są jeszcze droga dojazdowa, parking, założenie 
ogrodu i zagospodarowanie terenu wokół pałacu. 

Przez te cztery lata kadencji funkcje ministra zdrowia peł-
niły cztery osoby. Kiedy rozpoczynaliście prace był Bartosz 
Arłukowicz, potem krótko Marian Zembala, następnie 
Konstanty Radziwiłł i od 9 stycznia tego roku Łukasz Szu-
mowski. Można je porównać?

Każdy minister dostaje od środowiska lekarskiego kredyt za-
ufania. Niestety czasem okazuje się, że ten kredyt topnieje 
szybciej niż lodowce w Szwajcarii. Taka sytuacja miała miejsce 
w przypadku ministra Radziwiłła. Będziemy go zawsze przy-
woływać jako negatywny przykład ponieważ wcześniej był to 
nasz kolega samorządowiec i oczekiwania były większe. Jeżeli 
chodzi o pracę obecnego ministra Szumowskiego nie zauwa-
żamy jakiś spektakularnych działań ale to dopiero początek. 
Obawiam się, że przy obecnym układzie politycznym lekarze i 
pacjenci raczej nie mogą liczyć na istotne zmiany. Od począt-

ku transformacji mieliśmy ponad 20 ministrów Spośród nich 
może dwóch myślało bardziej medycznie niż politycznie. W 
takiej sytuacji trudno spodziewać się dobrych, prawidłowych 
rozwiązań, stąd na przestrzeni lat było sporo niepokojów. 

Z czego nie jest Pan zadowolony jeżeli popatrzymy na mi-
nioną kadencję ?

Mogę trochę ubolewać nad jakością współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim i Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rze-
szowskiego, choć w relacjach zwłaszcza z władzami Uniwersy-
tetu widać pewną poprawę. Martwię się, że dyrektorzy szpitali 
traktują Samorząd nie jak partnera a jak przeciwnika. Jesteśmy 
potrzebni do prac np. w komisjach konkursowych ale kiedy in-
terweniujemy chcąc pomóc będącym w kłopocie Kolegom, to 
szefowie placówek są co najmniej poirytowani. W Izbie mamy 
wiele pism obnażających kompetencje dyrektorów placówek 
służby zdrowia. 

Jakie będą najważniejsze cele na kolejne cztery lata?

Na pewno dalsza konsolidacja środowiska; mam na myśli Ko-
legów z Porozumienia Zielonogórskiego, Związku Zawodo-
wego Lekarzy, wszystkich członków OIL. Na pewno będą róż-
nice zdań, będziemy się spierać i to bardzo dobrze. W takich 
sytuacjach możemy się od siebie sporo nauczyć. Chciałbym 
też, żeby wszyscy nasi członkowie bez względu na to czy są 
specjalistami, rezydentami czy pracują w szpitalu czy opiece 
ambulatoryjnej, reprezentujący różne organizacje związkowe, 
zawsze wiedzieli i taką mieli świadomość, że łączącą ich orga-
nizacją jest okręgowa izba lekarska. Jeżeli to się uda będzie to 
największy sukces. Kolejny cel to zintensyfikowanie działań 
młodych lekarzy. Mam nadzieję, że starczy im chęci i determi-
nacji. Chciałbym również, aby ta kadencja przebiegała spokoj-
nie, ale obawiam się niestety, że będzie to niespokojny czas.
 
Z czego wynikają te obawy?

Moje obawy wynikają z organizacji ochrony zdrowia oraz zmian, 
które nastąpiły w ochronie zdrowia w ostatnich latach. Pacjen-
tom wydaje się, że to my lekarze za wszystko odpowiadamy bo 
jesteśmy z nimi na co dzień. Pretensje są kierowane więc nie do 
ministra i innych polityków tylko do nas. 
Na pewno za kilka miesięcy zetkniemy się z problemem 
e - zwolnień. Oczywiście ucieczki przed informatyzacją nie 
ma, ale apelujemy żeby wprowadzanie zmian odbywało się w 
sposób stopniowy. Są też problemy regionalne, przywołam tu 
choćby problem robota da Vinci. Ale to już sprawa na kolejną 
rozmowę. Jestem niestety pewien, że emocji przez najbliższe 
cztery lata nie zabraknie. 
                                                             
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z dr n. med. Wojciechem Domką prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Najważniejsza jest
konsolidacja środowiska

Zjazd
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Lekarze rezydenci w silnej grupie kilkunastu osób, głównie  
jako obserwatorzy wzięli udział w  Okręgowym Sprawoz-
dawczo - Wyborczym Zjeździe Lekarzy w Rzeszowie.  Jakie 
spostrzeżenia?

Jak najbardziej pozytywne, mile zaskoczyło nas ciepłe przyjęcie 
pana prezesa Wojciecha Domki, który podziękował nam za do-
tychczasowe działania na rzecz grupy zawodowej lekarzy oraz 
zadeklarował wsparcie dla naszych dalszych działań. Ujęła nas 
gotowość do służenia radą i pomocą ze strony starszych kole-
gów, którzy w kuluarach rozmawiali z nami i deklarowali chęć 
wspólnego działania.

Jesteście chętni do pracy w samorządzie lekarskim? To 
z  waszej strony padła propozycja reaktywowania Komisji 
Młodych Lekarzy..

Reaktywowaliśmy podczas tego Zjazdu Komisję  d.s Młodych 
Lekarzy i łączymy z nią duże nadzieje. Chcielibyśmy aby była 
dla nas wsparciem nie tylko w sprawach prawnych, ale i  edu-
kacyjnych. Chcielibyśmy organizować szkolenia z zakresu tzw. 
kompetencji miękkich wśród młodych lekarzy,  mamy tu na 
uwadze kursy, szkolenia z zakresu psychologii. Chcielibyśmy, 

Ujęła nas gotowość do pomocy
Rozmowa z lekarzem rezydentem Wojciechem Zdyblem (Porozumienie Rezydentów) 

aby  w ramach prac tej komisji była  możliwość monitorowania 
wraz z innymi organami Izby Lekarskiej wprowadzania treści po-
rozumienia podpisanego z ministrem zdrowia. Są w nim dwie 
istotne sprawy, jedna to utrzymanie płacy w ramach pensji  za 
dzień wolny  po 24 godzinnym dyżurze( „niezabieranie zejść za 
dyżury”). Bywało to różnie respektowane  w  szpitalach. Druga 
sprawa to edukacja dotycząca zmian  prawnych związanych z 
zapisem  o statusie funkcjonariusza publicznego dla lekarza. Ma 
to nastąpić 1 lipca 2018 roku.  Inna rzecz, na którą też chcie-
libyśmy zwrócić uwagę, nie tylko młodych lekarzy, to ustawa 
o ochronie danych osobowych. Widzimy jak bardzo eduka-
cja  prawna potrzebna jest teraz lekarzom, także tym młodym 
wchodzącym do zawodu.

Wasza obecność  ożywiła Zjazd, dała nadzieję na większą 
konsolidację środowiska lekarskiego. Mieliście w tej grupie 
młodych lekarzy także delegatów na Zjazd?

Tak mieliśmy delegatów, a dwie osoby  Stepan Lysak i Jagien-
ka Dziuba weszły w skład Rady Lekarskiej. Stepan będzie prze-
wodniczył powołanej podczas Zjazdu Komisji Młodych  Lekarzy.  
Mamy wsparcie i deklaracje pomocy od dr. Mariusza Małeckiego 
z Porozumienia Zielonogórskiego. Rozmawiał z nami także pan 
prof. Andrzej Pluta, który jest w Komisji d.s Kształcenia. Zadekla-
rował chęć współpracy w tworzeniu ankiety  monitorującej ja-
kość kształcenia na terenie naszej Izby. To nas cieszy ale wiemy, 
że najtrudniejsza praca dopiero przed nami. Oby ten zapał nie 
wygasł zbyt szybki, planujemy by spotkania Komisji Młodych  
Lekarzy odbywały się minimum raz na kwartał.

No właśnie jak jest z konsolidacją w waszej grupie wieko-
wej, jest chęć do działania?

Wiele osób odpoczywa jeszcze po proteście- był to dla nas czas 
trudny i wyczerpujący psychicznie. Niektórzy mieli także proble-
my i nieprzyjemności ze strony swych pracodawców. Chcieli-
byśmy aby w przyszłości mogli oni liczyć na pomoc prawną na 
wysokim poziomie i mieli świadomość, że samorząd lekarski stoi 
za nimi.

Dziękujemy za rozmowę.

Młodzi lekarze

PODZIĘKOWANIA

Z  całego serca dziękuję dr Janowi Flakiewiczowi  Kierownikowi Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii  i dr Rafałowi 
Dziedzicowi za życzliwość, pomoc oraz za wykonanie operacji, dzięki której moja ręka normalnie funkcjonuje.
 

Z wyrazami szacunku Lek. med. Maria Pawlik

Serdeczne wyrazy szacunku na ręce Pana Profesora Kazimierza Widenki Kierownika Kliniki Kardiochirurgii za uratowanie 
mojego Ojca - pomyślny zabieg kardiochirurgiczny i wyleczenie. 
Ciepłe słowa wdzięczności dla operatorów doktora Macieja Kolowcy i doktora Tomasza Stącla.
A także dla doktora Pawła Zaremby - kardiologa inwazyjnego ze Szpitala ze Stalowej Woli za prawidłową i trafną diagnozę.

Wdzięczny syn lek. med. Tomasz Stąpor chirurg
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Okręgowy  Sprawozdawczo
-  Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie

Zjazd

UCHWAŁA  Nr 1
Okręgowego Sprawozdawczo -  Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia 10  marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy

§ 1
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie  
przyjmuje regulamin zjazdu.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

       
       

UCHWAŁA  Nr 2
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia 10 marca  2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Okręgowy Sprawozdawczo -  Wyborczy  Zjazd Lekarzy przyjmuje po-
rządek obrad.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

 

UCHWAŁA   Nr   3
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z dnia 10 marca  2018 r.

w sprawie ustalenia liczebności  organów Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie oraz liczby delegatów na Krajowy Zjazd 

Lekarzy

§ 1
Ustala się liczbę członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rze-
szowie  w następujący sposób:

1. Okręgowa Rada Lekarska  - Prezes ORL  i 29 członków w tym  22 
lekarzy i 7  lekarzy dentystów

2. Komisja Rewizyjna  - 5 członków  w tym  4  lekarzy i 1.  lekarz 
dentysta

3. Okręgowy Sąd Lekarski – 20  członków w tym 14  lekarzy i 6  le-
karzy dentystów

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Rzecznik 
Odpowiedzialności    Zawodowej i 33   Zastępców Okręgowego 
Rzecznika  w tym 25 lekarzy i 8 lekarzy dentystów

5. Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy - 12 delegatów  w tym  8  le-
karzy i  4  lekarzy dentystów

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

       
  

UCHWAŁA  Nr  4
Okręgowego Sprawozdawczo  -  Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r.
 

w sprawie ustalenia liczebności  Okręgowej Komisji Wyborczej 
na okres VIII kadencji

§ 1
Ustala się liczbę członków Okręgowej Komisji Wyborczej na okres VIII  
kadencji  w liczbie 7  w tym 5  lekarzy  i 2  lekarzy dentystów

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

UCHWAŁA  Nr 5
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10  marca  2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Rzeszowie  za okres  VII kadencji

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie 
przyjmuje Sprawozdanie  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie VII   
kadencji  -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.
 

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

       

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 
VII Kadencji 2013 – 2017

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbywały się co tydzień. Okręgowa Rada 
Lekarska spotkała się 25 razy.

Nieco historii:
Na wiosnę 2014 r Minister Zdrowia ogłosił zamiar wprowadzenia 

tzw. pakietu onkologicznego. Po kilku miesiącach „ciszy” prace nad 
nowym rozwiązaniem nabrały szalonego tempa i wbrew opinii zde-
cydowanej większości środowiska pakiet wraz z kilkoma innymi kon-
trowersyjnymi pomysłami zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 
Jedynymi, którzy po raz kolejny zdecydowali się na protest byli lekarze 
rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim. OIL w Rzeszowie 
wyraziła zdecydowane poparcie dla postulatów i działań Kolegów z PZ.

Obecnie pakiet ten, poprawiany przez kolejnego ministra, pozwa-
la na pozyskanie przez jednostki służby zdrowia, szpitale w szczegól-
ności dodatkowych środków poza ryczałtem. Niestety, tak jak należało 
się spodziewać z punktu widzenia pacjenta nie działa on do końca 
zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przy końcu 2015 r nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdro-
wia. Pan Minister Konstanty Radziwiłł, wieloletni działacz naszego 
samorządu, były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dawał nadzieję na 
lepszą niż dotychczasowa współpracę z Ministerstwem. Jak się wów-
czas wydawało - to nasz minister, nie zapomni o swoich korzeniach 
i będzie starał się dużą część spraw konsultować ze środowiskiem. 
Niestety czas płynął a nadzieje rozwiewały się coraz bardziej. Jedyna 
przyzwoicie załatwiona sprawa to ugoda dotycząca uregulowania za-
ległości finansowych MZ wobec izb lekarskich wynikających z wielo-
letniego niepłacenia w całości za czynności administracyjne delego-
wane izbom przez ustawodawcę.  

Przez cały rok 2016 i 2017 Minister nie wykorzystał danej mu 
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szansy i kredytu zaufania. Niektórzy nawet koalicyjni politycy głośno 
mówili o chaosie. Minister pracował a końca prac nie było widać.

Wszystkie zastrzeżenia zostały wyrażone wówczas w stanowisku 
podjętym na wspólnym posiedzeniu prezydiów Izb: Małopolskiej, 
Dolnośląskiej, Łódzkiej, Bielskiej i Rzeszowskiej pod koniec 2016 r.

We wrześniu 2016 roku w Warszawie odbyła się manifestacja 
głównie młodych lekarzy, którzy w ten sposób próbowali zwrócić 
panu Ministrowi uwagę na nurtujące ich problemy. Niestety nikt z MZ 
nie zdecydował się na merytoryczną rozmowę z lekarzami. Dodatko-
wo przekaz telewizji publicznej był żenujący, daleki od elementarnej 
dziennikarskiej etyki.

W roku 2016 trwały burzliwe dyskusje nt. rozdziału Samorządu na 
lekarski i dentystyczny (a problem ten powraca od wielu lat). Cieszą 
mnie wnioski zdecydowanej większości kolegów dentystów, w tym 
w szczególności kolegów z Podkarpacia – razem jesteśmy silniejsi. Nie 
przypominam sobie problemu, którego nie byliśmy w stanie wspólnie 
rozwiązać.

Od stycznia 2016 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził 
możliwość wypisywania i przekazywania drogą elektroniczną zwol-
nień lekarskich. Choć sama idea wydaje się słuszna i celowa, podzie-
lam do dzisiaj opinię wielu kolegów, że po pierwsze jest to kolejna 
czynność administracyjna obciążająca lekarza a po drugie istnieje 
obawa, że systemy elektroniczne (ZUS-u w szczególności) nie osią-
gnęły jeszcze dostatecznego zaawansowania technologicznego. 
Urzędnicy chyba to zrozumieli, gdyż termin obligatoryjny został prze-
sunięty na 1 lipca 2018. Czy będzie kolejny falstart?

Druga połowa 2017r. to gorący okres dla naszego środowiska, 
szczególnie kolegów rozpoczynających karierę. Zdecydowali się na 
bardzo drastyczną formę protestu jaką jest strajk głodowy. W paździer-
niku odbyła się w Warszawie duża manifestacja poparcia oraz kilka-
naście pikiet w całej Polsce. Z dzisiejszej perspektywy można chyba 
powiedzieć, że protest został tak naprawdę przez władzę zignorowa-
ny. Koledzy zakończyli protest głodowy i rozpoczęli wypowiadanie 
klauzul opt-out. Był to dobry ruch, który zaniepokoił rządzących. Nie-
stety, po raz kolejny okazało się, że ok. 0.3% lekarzy nie jest w stanie 
złamać systemu. Zróżnicowanie form zatrudnienia lekarzy jest jednym 
z głównych powodów naszej słabości. Nowo powołany Minister Zdro-
wia dziarsko przystąpił do rozmów i kilkanaście dni później odtrąbio-
no sukces. 

Pojawiły się pytania, pochwały i zarzuty. Czy można było lepiej? 
więcej? szybciej? itd. Że trzeba było inaczej bo…… itd. itp. Ocena 
osiągniętego porozumienia jest w dniu dzisiejszym moim zdaniem 
niemożliwa. Na ewentualne efekty trzeba niestety poczekać. Niewąt-
pliwie należy pogratulować rezydentom determinacji i tak naprawdę 
przyznać się, że my – lekarze z dużym stażem pracy – mogliśmy chyba 
zrobić trochę więcej. Choć tak naprawdę organizatorzy protestu nie-
zbyt chętnie chcieli nas słuchać. 

Tak więc ponownie mamy nowego ministra, który załagodził kon-
flikt, chętnie rozmawia (na razie) i dostał kolejny kredyt zaufania. Czas 
płynie, problemy te same, błędy podobne. I tak w kółko. Do następ-
nego razu.

A lista spraw niezałatwionych jest długa. Proszę w tym miejscu o 
zapoznanie się z listem Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza.

Jednym z głównych celów jaki należało zrealizować w VII kadencji 
i mam nadzieję, że będzie on realizowany nadal i zakończony w VIII 
kadencji był remont kapitalny naszej siedziby – Letniego Pałacyku Lu-
bomirskich. W latach 2013 – 2017 wykonano niezbędne prace ziemne 
i izolacyjne, wyremontowano zarówno wnętrza jak i elewację Pałacu, 
w całości wyremontowano ogrodzenie. W 2017r. oddano do użytku 
wyremontowane piwnice gdzie od września rozpoczęła działalność 
restauracja prowadzona przez najemcę. Prace pozostałe do wyko-
nania: budowa drogi dojazdowej oraz parkingu, założenie ogrodu, 
docelowe zagospodarowanie terenu wokół pałacyku oraz docelowe 
wyposażenie wnętrz. 

Ponieważ prace zbliżają się ku końcowi chcę podzielić się z Wami 
moim częściowym rozczarowaniem dotyczącym pomocy finansowej 
udzielonej Izbie podczas remontu. Łącznie otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 1 mln zł. Jest to znaczna suma ale liczyłem na nieco 
więcej. Na uznanie i podziękowanie zasługuje nasz największy dar-
czyńca Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Chciałbym serdecznie podziękować po raz kolejny Kolegom z 
tzw. zespołu budowlanego oraz pracownikom naszego Biura za pracę 
i czas poświęcony przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Pozwolę sobie powtórzyć z poprzednich sprawozdań: choć więk-
szość naszych kolegów, szczególnie tych odwiedzających Izbę a tak-
że gości z innych izb jest zachwycona, niektórzy niestety negatywnie 
oceniają decyzję o zakupie i remoncie nowej siedziby. Najczęściej są 
to te same osoby, które negują potrzebę istnienia samorządu, „zapo-
minają” o opłacaniu składek i tak naprawdę byłyby chyba szczęśliwe 
gdyby zamiast w swojej siedzibie wszystkie sprawy administracyjne 
załatwiały np. w wydziale zdrowia tego czy innego urzędu. Jestem 
przekonany, że w dłuższej perspektywie czasowej zmienią oni zdanie 
i choć na razie pozostaje mi tylko to zdanie szanować, nie do końca 
je rozumiem. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę niechęć władzy do 
samorządów oraz ostatnie wydarzenia związane z samorządem sę-
dziów może się okazać, że tylko silny samorząd może zapewnić nam 
pewne bezpieczeństwo.

Nowa siedziba służy naszemu środowisku a docierające do nas 
głosy i opinie osób spoza branży medycznej świadczą o tym, że jest 
ona materialnym dowodem właściwej pozycji i prestiżu naszego za-
wodu.

W roku 2017 kilku prezesów oraz kolegów z Naczelnej Rady Lekar-
skiej miało okazję odwiedzić naszą Izbę. Wiem, że jesteśmy pozytyw-
nym przykładem i decyzje o budowie lub zakupie nowych siedzib są 
rozważane lub realizowane w kilku izbach.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowa-
ne przez Ośrodek Kształcenia Medycznego działający w strukturach 
Izby. Władze Ośrodka starają się, aby interdyscyplinarny charakter 
szkoleń pozwolił na właściwe realizowanie założeń obowiązku kształ-
cenia ustawicznego. Dodatkowo zostały uruchomione kursy z prawa 
medycznego i zdrowia publicznego dla kolegów specjalizujących się 
w trybie modułowym. Przygotowany został również kurs z ratownic-
twa medycznego. W planie mieliśmy organizację kolejnych kursów. 
Niestety ze względu na podejście CMKP dotyczące rekrutacji na po-
szczególne kursy po wprowadzeniu elektronicznego systemu moni-
torowania kształcenia medycznego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu 
nowych kursów. Jest to oczywiście związane z finansowaniem. Mam 
nadzieję, że w tej sprawie zostanie osiągnięty kompromis i będziemy 
mogli nadal i w jeszcze większym zakresie pomagać szkolącym się ko-
legom.

Jak sygnalizowałem w poprzednich sprawozdaniach z miesiąca na 
miesiąc rośnie liczba spraw prowadzonych przez Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej oraz Sąd Lekarski. Temat ten będzie omawiany 
w odrębnych sprawozdaniach. Problem został dostrzeżony również 
przez prokuraturę i policję. Podczas prowadzonych rozmów dotyczą-
cych tej sprawy zauważyłem duży niepokój właściwych organów, a co 
ważniejsze dla lekarzy zrozumienie problemu.

Koledzy korzystający z pomocy Pani mec. Joanny Paśkiewicz oraz 
Pani Anny Bandelak wysoko oceniają ich profesjonalizm.

Z coraz większym niepokojem patrzę na słabo w mojej ocenie 
uregulowaną sprawę obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Ze 
względu na monopolistyczne zapędy firm ubezpieczeniowych oraz 
istniejące ustawodawstwo niezbędne są prace, które docelowo za-
bezpieczą lekarzy przed problemami finansowymi w przyszłości.

Przejdźmy do Komisji socjalno- bytowej. Pomimo olbrzymich 
kosztów związanych z remontem staraliśmy się utrzymać zapomo-
gi losowe, dofinansowania związane ze specjalizacją, odprawy po-
śmiertne oraz nagrody dla naszych najstarszych seniorów. Dużym za-
interesowaniem cieszy się również możliwość korzystania z naszego 
mieszkania w Warszawie.

Podczas kadencji wielokrotnie odpowiadałem na pytania doty-
czące pomocy socjalnej w innych izbach. Zakres tej pomocy jest bar-
dzo zróżnicowany zarówno pod względem jakościowym jak i ilościo-
wym. Zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to chyba 
wielkość izby i związany z tym potencjał finansowy. Chcę podkreślić 
jedną prawidłowość; nie ma izby, która realizowałaby wszystkie for-
my pomocy. Zawsze niestety dokonuje się wyboru, który pozwala na 
utrzymanie i realizację budżetu. 

Zjazd
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Uważam a po analizie pewnych porównań nawet wiem, że koszty 
działalności naszej izby są jedne z najniższych. Myślę, że po zakończe-
niu remontu w roku 2018, będziemy mogli od roku 2019 podjąć decy-
zje dotyczące innej struktury wydatków. 

Niezmiennie chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podzię-
kowania dla Koleżanek i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Renci-
stów. Z podziwem patrzę na Waszą działalność, szczególnie tę, która 
dotyczy Koleżanek i Kolegów już niepracujących. Dla nich możliwość 
spotkania się jest często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w któ-
rym spędzili większość życia.  Cieszę się, z nawiązanej współpracy z 
emerytami z samorządu radców prawnych. Życzę wielu udanych 
wspólnych spotkań. Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i apeluję o 
dalszą aktywność.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, w 
szczególności Koleżance Marii Szuber. Komisja co roku organizuje 
4-5 imprez o zasięgu ogólnopolskim. Wymaga to ogromnego zaan-
gażowania, poświęcenia czasu i dużej logistyki.  Sądząc po liczbie 
uczestników i zainteresowaniu, z jakim co roku spotykają się te impre-
zy, działalność taka jest zdecydowanie potrzebna i zasługuje na duże 
uznanie.

Bardzo dziękuję kolegom z Komisji Stomatologicznej, w szczegól-
ności Kol. Maksymowiczowi. Organizowane konferencje o charakterze 
międzynarodowym pozwalają na wymianę doświadczeń, kształcenie 
i doskonałą integrację środowiska dentystów.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej pod 
przewodnictwem Kol. Andrzeja Pluty. Komisja pracuje bardzo inten-
sywnie zarówno ze względu na znaczący wzrost liczby opiniowanych 
badań klinicznych jak i badań prowadzonych przez naszych Kolegów.

Od 2015 r na Kierunku Lekarskim Wydziału Medycznego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego studiują nasi przyszli koledzy. W VII kadencji 
udało się doprowadzić do współpracy władz Wydziału Medycznego 
z Samorządem.

Zauważyłem również większą skłonność władz wojewódzkich i 
samorządowych do zasięgania opinii Samorządu w niektórych spra-
wach. Choć nie są to rozmowy proste i nasze opinie nie zawsze są 
brane pod uwagę a czasem wręcz istnieje pokusa by wykorzystać je 
do celów politycznych uważam, że relacje te należy podtrzymywać. 
Czasem to jedyna droga aby uświadomić władzom nasze problemy.

Serdecznie dziękuję kol. Jerzemu Blajerowi, naszemu skarbnikowi, 
który dbał o przyzwoity bilans Izby.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażowali 
się w działalność samorządu lekarskiego, w szczególności Kolegom 
z naszego Sądu oraz z instytucji Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej.

W karnawale odbywają się coroczne Bale Lekarza. Cieszę się, że to 
stały punkt wpisany w kalendarz. Serdecznie dziękuję kol. Marii Szuber 
i kol. Radosławowi  Maksymowiczowi za organizację.

Na koniec tradycyjnie szczególnie podziękowania dla Pani Stefanii 
Kościółek i jej Zespołu za pracę w VII kadencji.

Wojciech  Domka 
   

       
UCHWAŁA  Nr 6

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy
w Rzeszowie z  dnia  10 marca   2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego Sądu  Lekar-
skiego w Rzeszowie  za okres  VII kadencji

§  1
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie 
przyjmuje sprawozdanie Okręgowego Sądu  Lekarskiego w Rzeszo-
wie VII kadencji  -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

      
    

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Rzeszowie VII  kadencji 

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie w VII   kadencji pracował w skła-
dzie 18 osobowym.  Przy każdym Zjeździe było składane sprawozda-
nie roczne z pracy Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

W VII  kadencji do OSL w Rzeszowie wpłynęło - 88 spraw
z   VI kadencji pozostało do rozpatrzenia - 4 sprawy
lekarze objęci wnioskami o ukaranie w VI kadencji - 50

Na posiedzeniach  sądu rozpatrywano zażalenia na postanowienia 
Okręgowego Rzecznika Odp. Zawodowej w VII kadencji - 59 spraw 
w tym :
- utrzymano w mocy - 48 spraw
- uchylono - 6 spraw
- zawieszono postępowanie - 1 sprawa
- przekazanie sprawy do prowadzenia Innej Izbie - 2 sprawa 
- umorzono - 2 sprawy
rozpraw głównych w VII   kadencji odbyło się - 51
suma wydanych orzeczeń w VII kadencji - 50
ilość lekarzy, których dotyczyły wydane orzeczenia w VII kadencji - 50
uniewinnionych  lekarzy w VII kadencji - 13 
ukaranych upomnieniem w VII kadencji - 15
ukaranych  naganą  w VII kadencji - 12
ukaranych  zawieszeniem prawa wykonywania zawodu w VI kadencji 
- 0
zakaz pełnienia funkcji kierowniczych - 2
ograniczenie czynności w prawie wykonywania zawodu lekarza - 5
kara pieniężna - 3
Liczba specjalności objętych wnioskami o ukaranie  w VII kadencji
- Anestezjologia i Intensywna Terapia - 3
- Chirurgia Ogólna - 3
- Choroby Płuc - 1
- Choroby Wewnętrzne - 1
- Medycyna Pracy  -   7
- Medycyna Rodzinna  -   2
- Medycyna Ratunkowa  -   2 
- Ortopedia i Traumatologia  -   2
- Położnictwo i Ginekologia  -   4
- Stomatologia  -   3
- Chirurgia Szczękowo-twarzowa   -   1
- Etyka  -   7
- Przyjęcie korzyści majątkowych -   4
- Wykonywanie obowiązków  lekarza w stanie nietrzeźwości lub pod   
wpływem środków  odurzających  -  3
- brak należytej staranności w opiece nad kobietami w okresie około-
porodowym  - 1
- wystawianie zaświadczeń bez stosownych uprawnień (medycyna 
pracy)  - 3
konflikty pomiędzy lekarzami/ dyskredytacja, mobbing, molestowa-
nie - 3 

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało 
naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także art. 64 KEL i  art. 4, art. 
41  Ustawy o zawodzie lekarza i przepisów o Zakładach Opieki Zdro-
wotnej  dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej. 
Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. 
Zdecydowaną większość stanowią sprawy z zakresu specjalności za-
biegowych i medycyny pracy. 
Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim braku 
należytej staranności  podczas prowadzonego postępowania leczni-
czego w tym niewłaściwego leczenia operacyjnego. 

Kolejnymi przyczynami były : 
- nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej
- przyjmowanie korzyści majątkowych 
- nieprawidłowe prowadzenie postępowania diagnostycznego
- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta
- konflikty pomiędzy lekarzami, mobbing
 

Zjazd
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Przewodniczący OSL, członkowie Sądu  oraz pracownik Sądu  uczest-
niczyli w szkoleniach zorganizowanym przez Naczelny Sąd Lekarski.   
 
Na koniec zwracam się do Koleżanek i Kolegów, którzy już  od wielu 
lat pracują w Okręgowym Sądzie Lekarskim aby nadal zechcieli pełnić 
tę, jakże trudną funkcję w kolejnej kadencji. 
        

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Dr n. med. Stanisław Dziurzyński 

UCHWAŁA  Nr  7
Okręgowego Sprawozdawczo  -  Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w 

Rzeszowie z  dnia  10 marca   2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej  w Rzeszowie  za okres  VII   kadencji

§  1
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie 
przyjmuje sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Rzeszowie VII kadencji  -  stanowiące  załącznik do ni-
niejszej uchwały.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

   
 

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO 
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

za okres VII kadencji od 2014r. do 2017r.

W latach 2013 – 2017r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej pracował przy pomocy 28 Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:                                                                               
1. lek. dent. Grzegorz Cynk                                                                                                           
2. lek. Dent. Małgorzata Hałdys 
3. dr n. med. Ewa Gross                                                              
4. lek. med. Dorota Jabłońska                                                               
5. lek. dent. Elwira Konieczna
6. lek. med. Mariusz Kocój
7. lek. med. Tamara Krygowska 
8. lek. med. Anna Kucharska                                                                                                                                               
9. lek. med. Robert Podlasek                                                                    
10. lek. med. Elżbieta Lorkowska 
11. lek. dent. Krzysztof Musialik                                                                    
12. lek. med. Marek Niemiec                                                                          
13. lek. med. Maria Nowotarska-Dul
14. lek. med. Bogdan Ostrowski                                                               
15. dr n. med. Mariusz Partyka                                                                             
16. lek. med. Marzena Pelc-Dymon                                                              
17. lek. med. Krystyna Piasecka
18. lek. dent. Anna Przybyło                                                                                                                                  
19. lek. med. Krystyna Przybyła
20. lek. med. Witold Skręt
21. lek. dent. Barbara Rączka
22. lek. dent. Renata Rzepka
23. lek. med. Krzysztof Smolik
24. lek. med. Paweł Staszewski
25. lek. med. Artur Szymczak
26. lek. med. Grażyna Zaprawa
27. dr n. med. Janusz Zdziebło
28. lek. med. Grzegorz Siteń

Rzecznicy przez okres 4 lat wykonali ogrom pracy. W mijającej ka-
dencji do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 
Rzeszowie wpłynęło 248 nowych skarg, z poprzedniego okresu po-
zostało do rozpoznania 43 skarg. Zakończono ogółem 253 sprawy. 
W tym odmówiono wszczęcia postępowania  wyjaśniającego w 80 
sprawach, natomiast w 129 sprawach  przeprowadzone postępowa-
nie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem. Do Okręgowego Sądu 

Lekarskiego w Rzeszowie przekazano 35 spraw wraz z wnioskami o 
ukaranie 41 lekarzy. Dziewięć spraw zostało zakończonych w inny 
sposób – przejęte do osobistego prowadzenia przez Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub  przekazane do rozpo-
znania przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w innej OIL. Na okres następny do rozpoznania pozostało 38 spraw w 
tym 15 spraw zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania karnego. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie 
w VII Kadencji nie skierował do postępowania mediacyjnego żadnego 
postępowania.

Najczęstszymi powodami skarg składanych do biura rzecznika w 
okresie 2014-2017 były: nieetyczne zachowanie lekarza (161 skarg), 
brak należytej staranności (66 skarg), poświadczenie nieprawdy 
(7 skarg), konflikt między lekarzami (4 skargi).

Rozpatrywane w okresie VII Kadencji skargi najczęściej dotyczyły: 
stomatologii zachowawczej dzieci i dorosłych (31 skarg), chorób we-
wnętrznych (21 skarg), ortopedii i traumatologii (19 skarg), psychiatrii 
(18 skarg), pediatrii (14 skarg), chirurgii ogólnej (12 skarg), medycy-
ny pracy (11 skarg), biegłych sądowych, orzeczników ZUS (9 skarg), 
neurologii (8 skarg), ginekologii (8 skarg), protetyki stomatologicznej 
(8 skarg), okulistyki (7 skarg), położnictwa (6 skarg) i innych.

Z uwagi na to, że w postępowaniach  z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej strony coraz częściej reprezentowane są przez adwoka-
tów, którzy wyszukują luki formalno-prawne w postępowaniu i prze-
dłużają czas trwania postępowania, rzecznicy muszą stale uzupełniać 
swoją wiedzę o znajomość przepisów prawa karnego i procesowe-
go. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego 
I Zastępca lek. med. Grzegorz Siteń uczestniczyli w wielu szkoleniach 
organizowanych w ciągu tej kadencji przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem prawników karnistów, 
prokuratorów, sędziów Sądu Powszechnego a także lekarzy i starali się 
przekazywać zdobytą na nich wiedzę swoim zastępcom.

Za ostatnie cztery lata chciałbym podziękować Zastępcom Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej minionej kadencji 
za czas i ogrom zaangażowania, które włożyli w swoją  bezinteresow-
ną i społeczną pracę i prosić ich o dalszą współpracę na rzecz samo-
rządu. Najwięcej spraw prowadzili: lek. dent. Małgorzata Hałdys, lek. 
med. Dorota Jabłońska, lek. dent. Grzegorz Cynk i lek. med. Grzegorz 
Siteń. 

W ciągu kadencji przeprowadzone zostały dwie kontrole Naczel-
nego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które wykazały pra-
widłowe prowadzenie dokumentacji i należytą staranność przepro-
wadzanych postępowań. Ogromna w tym zasługa pani Ewy Solarz, 
która w mojej ocenie wzorowo prowadzi Biuro Okręgowego Rzecz-
nika.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Włodzimierz Wnęk

UCHWAŁA  Nr  8
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  finansowego Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie   

 
§ 1

Okręgowy Sprawozdawczo  -  Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie 
przyjmuje sprawozdanie finansowe  Okręgowej Rady Lekarskiej  w 
Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Zjazd
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Rozliczenie finansowe OIL w Rzeszowie za 2017 r.

Zjazd
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Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Przychód:    3.480.788,61
Koszty uzyskania przychodów : 3.326.865,32
Wynik finansowy 2017 r. :     153.923,29

Majątek Izby Lekarskiej:
Środki trwałe netto:  7.196.391,49
Środki pieniężne:                              602.624,19

Zobowiązania :
Kredyt bankowy  2.066.648,00          
Hipoteka                   375.229,20                  
Pożyczka NIL 50.000,00                                                                 

Sporządziła : Zofia Brzęk  

Rozliczenie Funduszu Pomocy  Koleżeńskiej  za 2017 rok:

Odpis  3 % od składek za 2017 r.   85.258,50
Pozostało do wykorzystania z 2016 r.                30.159,00
Wykorzystano w 2017 r.  63.560,00
Do wykorzystania w 2018 r.                            51.857,50

Rozliczenie Funduszu Szkoleniowego za 2017 rok:

Pozostało z 2016 roku                  87.818,59
Odsetki od lokat i składek     23.125,32
Odpis 5% składek członkowskich 142.097,50
Wykorzystano w 2017 r.   169.270,00
Do wykorzystania w 2018 r.  83.771,41

Rozliczenie Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy za 
2017 rok:

Odpis 1% składek członkowskich 28.419,50
Pozostało z 2016 roku   114,49
Wykorzystano w 2017 roku                                   28.500,00
Do wykorzystania w 2018 r.           33,99

Sporządziła  :  Zofia Brzęk

UCHWAŁA  Nr  9
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Rzeszowie   

§ 1
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie 
przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej  w Rzeszowie  
-  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

      

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie za 2017 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w 
Rzeszowie  w roku 2017 pracowała w składzie 5 osobowym do dnia 
13.10.2017 r. , kiedy opuścił nas na zawsze wieloletni przewodniczący 
– Andrzej Wadowski. Pozostały skład Komisji to: V-ce przewodniczący 
– Andrzej Bednarski
Członkowie :  Jolanta Stec- Szwedo, Teresa Łukasik, Stanisław Małecki.

Komisja Rewizyjna w dniu 13 lutego 2018 r. przeprowadziła kontrolę 
dokumentacji finansowej dotyczącej 2017 r. Przeprowadziła kontrole 
raportów kasowych za miesiąc II, VI i XII 2017 roku  pod względem 
formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli stwierdzono zgodność 
dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym.  Stwierdzono iż dokumenty finansowe są prawidło-
wo opisane i zestawione chronologicznie. Wyczerpujących odpo-
wiedzi na pytania członków Komisji udzieliła główna księgowa Izby 
p. Zofia Brzęk.

Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 2014  
do 2017 roku. 

W 2014 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–      2.560,00 zł 
W 2015 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
-       5.420,00 zł  
W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–    27.510,00 zł      
W 2017 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–  270.000,00 zł

Z porównania stanów zaległości na koniec 2016 r. i 2017 r. wynika, 
że należności z poprzednich lat zostały w znacznym stopniu uregu-
lowane.

W miesiącu lutym wysłano  monity do lekarzy, którzy zalegają z płat-
nością składek, jak również  zaległe składki  za 2014 i  2015 rok  podda-
no ściągnięciu administracyjnemu.  

Kontrolą objęto również  wykorzystywanie miejsc noclegowych w 
mieszkaniu w Warszawie. 
Dopłata  do utrzymania mieszkania  w 2017 roku wynosiła   6.682,13  
złotych po uwzględnieniu amortyzacji, co pozwala wysnuć ogólny 
wniosek o trafności tej inwestycji. 

Analizowano również koszty związane z remontem siedziby Izby. 

Na remont Pałacyku w 2017 roku  wraz z nadzorem inwestorskim wy-
dano kwotę :  1.322.095,56  zł

W  2017 roku  otrzymano dotację  na remont  w kwocie :
od Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  45.000,00  zł
od Prezydenta Miasta Rzeszowa  188.878,00  zł

Zjazd
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UCHWAŁA  Nr  10
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej   Okręgowej 
Radzie Lekarskiej w Rzeszowie

§ 1
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie udzie-
la absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

      
         

UCHWAŁA  Nr  11
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia 10 marca  2018 r

w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby  Lekarskiej
w Rzeszowie na rok  2018 r.

§ 1
Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na rok 
2018  według preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie  
udziela upoważnienia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do 
przenoszenia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozy-
cjami budżetu w granicach przewidywanych dochodów i wydatków.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Rzeszowie

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Podsumowując, w czasie mijającej kadencji  na zakup   budynku  wy-
datkowano : 7.000.000,00 zł. 
Natomiast na  remont siedziby wraz z nadzorem inwestorskim  wyda-
no 5.946.331,82 zł. I  jak widać, są to pieniądze dobrze zainwestowane.  

Za  2017 r. otrzymano refundację  od Ministerstwa Zdrowia za czynno-
ści przejęte od administracji państwowej, w wysokości 164.678,00 zł   

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działal-
ność funduszy działających w  OIL w Rzeszowie: 
Fundusz  Szkoleniowy – w 2017 roku  wykorzystano 169.270,00    zł , 
do wykorzystania  w 2018 roku pozostało 83.771,41  zł .

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2017 r. wykorzystano   63.560,00   zł, 
do wykorzystania w 2018 roku pozostało 51.857,50 zł. 

Komisja  Rewizyjna zawnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy o 
utrzymanie odpisu na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej  na poziomie 3%  
składek, który zdaniem Komisji będzie wystarczający. 

Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2017 roku  wyko-
rzystano 28.500,00 zł .

Komisja Rewizyjna zawnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy  o 
zmniejszenie odpisu na ten fundusz z 1% do 0,5% ze względu na bar-
dzo ograniczoną liczbę beneficjentów (3 osoby).

Rok  2017 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem finansowym. 

Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i finanso-
wej OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń. 
Dla uzyskania całości obrazu pracy komisji należy dodać, że V-ce prze-
wodniczący w dniu 23.09.2017 wziął udział w I-szej Ogólnopolskiej 
Konferencji Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu. Konferencję zorganizo-
wała Dolnośląska Izba Lekarska wraz Okręgową Komisją Rewizyjną. Na 
spotkaniu poruszano m.in. tematy związane z modelami pracy okrę-
gowych komisji rewizyjnych w  poszczególnych izbach lekarskich a 
także tematykę związaną z administrowaniem i bezpieczeństwem 
danych.
                     

V-ce przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie
lek. Andrzej Bednarski 

Preliminarz OIL w Rzeszowie za 2017 r.

Zjazd
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Przychód  -   3.200.000,00      
Koszty   -   2.932.740,00       
Rezerwa   -      267.260,00       

Sporządziła : Zofia Brzęk

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Zjazd
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UCHWAŁA  Nr  12
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

w   sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2017 r.

§ 1
Dodatni  wynik finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  za 
2017 r. zwiększa fundusz własny.

§ 2
Wykonanie uchwały  powierza się Prezesowi ORL w Rzeszowie.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej 
ORL w Rzeszowie.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

      
 

UCHWAŁA  Nr  13
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

w sprawie zmiany Uchwały Nr 13  XIII Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy w Rzeszowie z dnia 20.03.1999 r.  w sprawie utworzenia 

Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy

§ 1
§ 2 uchwały otrzymuje  brzmienie: Fundusz o którym mowa w  § 1   
tworzy się  z   0,5 %  odpisu ze składek członkowskich

§ 2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

      
Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak

Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

   
APEL  Nr 1

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy
w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie w związku z regulacjami ustawy 
o podstawowej opiece zdrowotnej  i jej zapisami dotyczącymi defi-
nicji lekarza POZ apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o wszczęcie 
działań mających na celu   przywrócenie  pediatrom oraz innym le-
karzom nie posiadającym specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzin-
nej  a udzielającym świadczeń w POZ, pełnych praw i kompetencji 
lekarza POZ w tym możliwości tworzenia listy aktywnej pacjentów we 
wszystkich kategoriach wiekowych oraz preskrypcji  bezpłatnych le-
ków dla pacjentów > 75 roku życia.

Uzasadnienie

Wprowadzona w 2017 roku ustawa o POZ ograniczyła prawa lekarzy 
innych specjalistów niż medycyna rodzinna w tym pediatrów do two-

rzenia listy aktywnej w pełnym zakresie oraz preskrypcji bezpłatnych 
leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia Problem ten w skali kraju 
dotyczy ponad 760 lekarzy, a w województwie podkarpackim kilku-
dziesięciu.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

APEL  Nr  2
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Okręgowy  Zjazd Lekarzy w Rzeszowie, w związku z wyznaczonym na 
dzień  01.07.2018 r., wejściem w życie postanowień ustawy  o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i  macierzyństwa,  przewidujących  obligatoryjne i powszechne  sto-
sowanie  wyłącznie elektronicznego sposobu wystawiania zwolnień 
lekarskich (e-zwolnienia) - apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o 
wszczęcie działań mających na celu wprowadzenie fakultatywności 
w stosunku do  e-zwolnień lekarskich poprzez pozostawienie możli-
wości wystawiania zwolnień lekarskich w dotychczasowej papierowej 
formie.

Uzasadnienie

Jednostronne  i  władcze  narzucenie  nowego  sposobu  orzekania  o 
niezdolności  do  pracy (e-zwolnienia) bez szerokich konsultacji i bez 
uwzględnienia zdania środowisk lekarskich należy uznać za błędne. 
W zdecydowanej większości krajów europejskich orzekanie o niezdol-
ności do pracy realizowane jest w tradycyjnej, papierowej formie. Taka 
forma nadal powinna pozostać również i w Polsce - będąc alternaty-
wą dla e-zwolnień.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

DEKLARACJA
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie zobowiązuje Okręgową 
Radę Lekarską w Rzeszowie do działań zmierzających do zwięk-
szenia dostępności do porad prawnych i ochrony prawnej dla 
członków Izby.

Uzasadnienie

W aktualnej  rzeczywistości  lekarze wykonując swój zawód narażeni 
są na wiele sytuacji, w których konieczna jest profesjonalna i szybka 
pomoc prawna, zatem członkowie OIL w Rzeszowie powinni mieć 
możliwość jej uzyskania w macierzystej Izbie Lekarskiej.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Zjazd
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APEL Nr 3
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

do  Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie apeluje do Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Rzeszowie o reaktywację Komisji Młodych Lekarzy z pra-
wem uczestnictwa jej członków w posiedzeniach Okręgowej Rady Le-
karskiej w roli obserwatorów.  Skład Komisji, jej wewnętrzną organiza-
cję, kompetencje określi  Regulamin Komisji przyjęty przez Okręgową 
Radę Lekarską.

Uzasadnienie

Środowisko młodych lekarzy zmaga się z wieloma problemami co 
unaocznił ostatni protest Rezydentów. Problemy te wymagają rozwią-
zania, temu celowi ma służyć powołanie Komisji Młodych Lekarzy.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

APEL Nr 4
Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy

w Rzeszowie z  dnia  10 marca  2018 r

do  Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy do  poparcia działań lekarzy den-
tystów  dotyczących zapewnienia im oczekiwanej reprezentacji w 
organach samorządu lekarskiego.

Uzasadnienie

Lekarze dentyści opracowują nowe zasady według których oczekiwa-
liby aby im zapewnić możliwość samodzielnego działania w obrębie 
wspólnego samorządu  lekarzy.

Sekretarz Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

   

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ETYKI OIL w Rzeszowie
za okres  VII kadencji   latach  2014-2017

W skład Komisji wchodziło 12 lekarzy w składzie:
1. Barbara Duhl wiceprzewodnicząca 
2. Jadwiga Górska- Kowalska – sekretarz 
3. Agnieszka Grudzińska- Raczek
4. Marek Janicki
5. Alicja Jędraszek
6. Jolanta Kluz-Zawadzka
7. Romana Lechwacka- Skręt
8. Krzysztof Marchewka – przewodniczący
9. Maria Pawlik
10. Konrad Podpora
11. Maria Szajner
12. Maria Szczepańska

Posiedzenia Komisja Etyki w VII kadencji odbyły się kilkukrotnie. Głów-
nym zakresem tematycznym spotkań były prace i dyskusja nad no-
welizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej. Prezydium Komisji uczestniczyło w 
obradach i pracach Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej w Warsza-

wie. Rozpatrywano jedną sprawę kolegi dentysty ubiegającego się o 
prawo wykonywania zawodu na terenie OIL w Rzeszowie.

Przewodniczący Komisji Etyki OIL w Rzeszowie
lek. Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie
Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie

 za okres VII kadencji od 2014r. do 2017 r.

Komisja w okresie VII kadencji działała w 10-cio osobowym składzie:
Przewodnicząca:   lek. med. Maria Szajner
Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Jadwiga Wizimirska
                         lek. med. Maria Pawlik
Sekretarz:  lek. med. Józefa Kukulska-Kędzierska
Członkowie:  lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut
  lek. med. Halina Dorska
  lek. dent. Zofia Koczela-Wlazło
  lek. med. Edward Piotrowski
                     lek. med. Stefania Zawora
                      lek. dent. Władysław Wąsik
  lek. med. Zofia Wesołowska i obecnie lek. med. 
Iwona Krupa działające w Klubie Seniora na terenie Stalowej Woli.
W terminie sprawozdawczym Komisja odbyła 35 zebrań organizacyj-
nych, na których ustalano plan pracy. Dotyczyły one omawiania m.in. 
budżetu koniecznego do realizowania zadań Komisji, jak również za-
poznawanie się z działalnością Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów 
NIL poprzez sprawozdanie Przewodniczącej, która jako członek w/w 
Komisji uczestniczyła w jej zebraniach. 
Komisja w okresie VII kadencji zorganizowała:
4 spotkania Opłatkowo – Noworoczne, które zawsze gromadziły dużą 
ilość koleżanek i kolegów,
35 spotkań w Klubie Seniora w Rzeszowie oraz 12 w Klubie w Stalowej 
Woli. Tematy spotkań to czytanie poezji przez zaproszone poetki, za-
poznanie się z działalnością Domów Spokojnej Starości, ofertą nowo 
otwartej Poradni Podologicznej, sposobami leczenia bólu układu 
ruchowego przez stosowanie plastrów (taping) oraz wysłuchiwano 
sprawozdań z indywidualnych wycieczek koleżanek i kolegów. Spo-
tkania w Klubach Seniora były też urozmaicane niespodziankami w 
okazji Dnia Kobiet oraz Mikołajek. Zaś w Stalowej Woli zorganizowano 
wystawę architektury sakralnej prawosławnej.
Wycieczki jednodniowe: do Muzeum Sztuki Nowoczesnej A. War-
chola, Muzeum Narodowego Parku Magurskiego, Muzeum Ulmów 
w Markowej, Centrum Garncarstwa w Medyni Głogowskiej, Galerię 
Rzeźby Ceramicznej p. Władysławy Prucnal, Kościół z ołtarzem i Drogą 
Krzyżową z ceramiki oraz zwiedzanie zabytkowych cmentarzy z okre-
su I Wojny Światowej a także drewnianych cerkiewek. Stalowa Wola 
zorganizowała wycieczkę do Wieliczki, Łańcuta, Pragi i Kozłówka.
2 wycieczki kilkudniowe: Jedna obejmująca Kanał Elbląski, miasto Ka-
szuby i Toruń, oraz wycieczkę „Szlakiem Cystersów” na terenie Dolne-
go Śląska. Obie płatne przez uczestników. 
Spotkania naukowe dotyczące: 
•	 okulistyki z wykładem dr n . med. Ewy Jakubiec – Blajer, 
•	 chorób naczyniowych z wykładem dr n. med. Adama Uryniaka, 
•	 problemów laryngologicznych seniorów z wykładem dr n. med. 

Wojciecha Domki, audioprotetyki z wykładem pana Zygmunta 
Pęcaka ze Słuchmedu, 

•	 chorób odzwierzęcych/zakaźnych z wykładem dr n. med. Jolanty 
Zawadzkiej – Kluz.

W roku 2017 nawiązano współpracę z Kołem Emerytów Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, którzy zwrócili się z ta propozy-
cją do naszej Komisji. W następstwie tego spotkano się dwukrotnie 
celem zapoznania się z planem pracy obu Komisji. Zaowocowało to 
współpracą obu klubów, uczestnictwem radców na spotkaniu nauko-
wym organizowanym przez nasza Komisję oraz obecnością naszych 
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emerytów na spotkaniu z okazji Mikołajek organizowanych przez Ko-
misję Radców Prawnych.
Organizowano też coroczne, uroczyste spotkania w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej z koleżankami i kolegami z roczników 1930, 1931, 1932 z 
udziałem Prezesa ORL w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Domki. Na-
szych zaproszonych seniorów w liczbie 46 osób honorowano pamiąt-
kowymi tabliczkami oraz wręczając również każdemu z nich gratyfika-
cję pieniężną. Tych, którzy z powodu złego stanu zdrowia nie mogli 
przybyć na spotkanie odwiedzano w domach, nie tylko w Rzeszowie, 
ale również w innych miejscowościach z terenu Okręgowej Izby Le-
karskiej, gdzie wręczano im te symboliczne pamiątki. W ten sposób 
uhonorowano 17 osób.
Komisja nasza w dalszym ciągu kontynuuje wysyłanie życzeń świą-
tecznych wszystkim koleżankom i kolegom seniorom z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz odwiedza w domu 
tych, którzy nie mogą uczestniczyć w Klubie Seniora ze względu na 
stan zdrowia, przy okazji wręczając okolicznościowe paczki. Koleżanki 
ze Stalowej Woli również odwiedzają w domach  swoich seniorów.
Komisja umieszcza również w Biuletynie sprawozdania z wycieczek i 
ważniejszych spotkań. 

Ponadto jak na corocznych zjazdach sprawozdawczych Komisja ape-
luje do delegatów aby lekarzyny seniorów traktować z szacunkiem i 
przyjmować w gabinetach poza kolejnością.

Przewodnicząca Komisji   Lekarzy Emerytów i Rencistów
Lek.  Maria   Szajner

SPRAWOZDANIE 
Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie VII kadencji

Komisja Stomatologiczna VII Kadencji działała w składzie:
Przewodniczący lek. dent. Radosław Maksymowicz, Zastępca Prze-
wodniczącego lek. dent. Adam Busch, Sekretarz lek. dent. Beata Kożak 
oraz 21 członków a jej skład został ustalony na pierwszym posiedze-
niu w dniu 10.01.2014r. W posiedzeniach komisji brali również udział 
konsultanci wojewódzcy z poszczególnych dziedzin stomatologicz-
nych z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. 
W okresie od stycznia 2014r. do końca lutego 2018r. odbyło się 13 po-
siedzeń Komisji Stomatologicznej oraz zostało zorganizowanych 13 
konferencji naukowo-szkoleniowych o różnorodnej tematyce w tym, 
dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalną Komorą Zubnych Lekarov 
w Koszycach, jedna międzynarodowa polsko-słowacka. Ponadto przy 
współudziale Komisji Stomatologicznej odbyły się szkolenia z ochrony 
radiologicznej, ochrony danych osobowych w praktyce lekarza den-
tysty i profilaktyki wypalenia zawodowego. Komisja Stomatologiczna 
wraz z Komisją Turystyki i Sportu organizowała Bal Lekarza.
W mijającej kadencji Komisja Stomatologiczna zmierzyła się z licznymi 
problemami środowiska dentystycznego oraz podjęła wiele stano-
wisk, m.in. w sprawie funkcjonowania lekarzy dentystów we wspól-
nym samorządzie zawodowym.
W trakcie VII kadencji miało też miejsce nietuzinkowe zjawisko jak od-
wołanie w połowie kadencji Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej . 
Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie podjęła w tej sprawie 
stanowisko , w  którym wyraziła zaniepokojenie bezprecedensowym 
wnioskiem o odwołanie koleżanki dr n. med. Agnieszki Ruchały-Tysz-
ler z funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej bez uzasadnienia 
owej decyzji. Zdaniem Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie 
powyższe działania były zachwianiem dotychczasowych dobrych re-
lacji we wspólnym samorządzie lekarsko – dentystycznym.
Komisja Stomatologiczna kierowała też pisemne zapytania dotyczące 
bieżących problemów środowiska dentystycznego  do  NFZ i KS NRL 
na wnioski i prośby kolegów i koleżanek.
Członkowie komisji rozpoczęli również prace nad Regulaminem Ko-
misji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie.

VII kadencja to czas podtrzymywania i umacniania współpracy z ko-
misjami stomatologicznymi z innych izb lekarskich a w szczególności 
z izby warszawskiej, śląskiej, łódzkiej, lubelskiej  a także z OIL w Szcze-
cinie, Poznaniu, Tarnowie i Białymstoku. Dziękuję za współpracę kole-
gom i koleżankom członkom Komisji Stomatologicznej a za pomoc 
organizacyjną pracownikom biura OIL w Rzeszowie.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie
lek. dent. Radosław Maksymowicz 

Sprawozdanie  
Komisji Bioetycznej   przy OIL w Rzeszowie 

Komisja Bioetyczna VII kadencji została powołana Uchwałą  
Nr 23/2015 z dnia 3 lutego 2015 r.  w składzie : 

1. Dr hab. n. med. Andrzej Pluta  (lekarz)  - przewodniczący
2. Dr n. med. Jerzy Kuźniar (lekarz)
3. Dr n. med. Wojciech Domka (lekarz)
4. Dr n. med. Artur Kozłowski ( lekarz)
5. Dr n. med. Marzena Janas (lekarz)
6. Lek. med. Barbara Duhl  ( lekarz)
7. Lek. med. Krzysztof Marchewka (lekarz)
8. Dr filozofii Anna  Habrat (filozof )
9. Dr n. farm. Maria Michna – Ciąpała  (farmaceuta)
10.Ks. Dr hab. Andrzej Garbarz ( duchowny)
11. Mgr  Jerzy Halat ( prawnik) 
12. Mgr Zbigniew Machnio (pielęgniarz)    

Kadencja Komisji Bioetycznej trwa 3 lata. 

Tryb działania  Komisji określa Rozporządzenie MZiOS z dnia 11.05.1999 
r. w  sprawie szczegółowych zasad powoływania  i finansowania  oraz 
trybu działania Komisji Bioetycznej .

Środki finansowe  przeznaczone na finansowanie działalności Komisji 
Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmiot zamierza-
jący przeprowadzić  eksperyment medyczny.

Komisja Bioetyczna  wydaje pisemne opinie w sprawach projektów : 
•	 badań klinicznych produktów leczniczych 
•	 badań  klinicznych wyrobów medycznych
•	 eksperymentów  medycznych
•	 wydaje opinie po uwzględnieniu  kryteriów etycznych oraz celo-

wości i wykonalności projektu,
•	 podejmuje  uchwały wyrażające opinię w drodze głosowania taj-

nego, natomiast uchwały  przyjmujące poprawki do badania  w 
głosowaniu jawnym.

Przed zaopiniowaniem wieloośrodkowych badań klinicznych, Prze-
wodniczący Komisji Bioetycznej informuje wszystkie Komisje Bio-
etyczne właściwe ze względu na miejsce prowadzenia badania kli-
nicznego na terytorium RP o planowanym udziale danego ośrodka  
w tym badaniu.  

Komisja Bioetyczna na każdym  corocznym Zjeździe  składa sprawoz-
danie z działalności.

W roku 2017  Komisja Bioetyczna  OIL w Rzeszowie  odbyła   13 spo-
tkań  podczas  których podjęto 113 uchwał. 

Do marca 2018 r.  Komisja zebrała się trzy razy i  podjęła  32 uchwały.
       

Przewodniczący  Komisji Bioetycznej
dr hab. med. A. Pluta
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Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie

Na mocy uchwały Nr 185 /2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszo-
wie z dnia 6.04.2014r. została powołana Rada Ośrodka Kształcenia Me-
dycznego w składzie:
1. dr hab. n. med. Andrzej Pluta – Przewodniczący Rady OKM
2. dr n. med. Stanisław Bajcar
3. dr  hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
4. dr hab. n. med. Artur Mazur
5. dr n. med. Marek Sienicki
6. lek. med. Janusz Starzec
7. lek. dent. Lucyna Sroga -Szajer
8. dr n. med. Krzysztof Szuber

W okresie VII kadencji Ośrodek Kształcenia Medycznego Lekarzy i 
Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  zorga-
nizował 31 konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy 
dentystów o bardzo różnorodnej tematyce. Kalendarz szkoleń był 
redagowany przez Radę OKM oraz Komisję Kształcenia Medycznego  
podczas wspólnych  posiedzeń, które odbywały się dwa razy w roku.
Spotkania naukowo-szkoleniowe początkowo odbywały się  w dru-
gi poniedziałek miesiąca a od stycznia 2016 r.  spotkania odbywały 
się w nowej formule – sobotnie konferencje naukowo – szkolenio-
we. Programy tych spotkań na bieżąco były drukowane w biuletynie 
oraz umieszczane na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Rzeszowie. Ponadto  do dyrektorów podmiotów leczniczych były 
przesyłane zaproszenia pisemne z prośbą o przekazywanie ich za-
trudnionym w placówkach lekarzom. Została stworzona również baza 
adresów e-mail i informacje o konferencjach lekarze otrzymywali rów-
nież droga elektroniczną.   

W zorganizowanych w okresie sprawozdawczym 31 konferencjach 
łącznie udział wzięło 825 osób ( średnia 26 osób) . Frekwencja na po-
szczególnych spotkaniach była bardzo różnorodna, w zależności od 
tematyki wykładów było to od 13 do 55 osób.
W 2016r. Rada Ośrodka Kształcenia Medycznego złożyła wniosek do 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie o podniesienie wynagro-
dzenia za przygotowanie i wygłoszenie wykładu na dla lekarzy na 
zebraniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek 
Kształcenia Medycznego z 1 000,00 zł  do 1 500,00 zł brutto za jeden 
wykład. Uchwałą z dnia 6.12.2016r. ustalono stawkę wynagrodzenia za 
trzy godziny wykładu w wysokości 1 500,00 zł brutto.
Ośrodek Kształcenia Medycznego starał się o przyznanie dotacji przez 
Naczelną Izbę Lekarską na kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów. W 
2014 r. otrzymaliśmy kwotę 4 263,00 zł na organizację 7 szkoleń w 
I półroczu 2014r i kwotę 3 150,00 zł, która została przeznaczona na 
3 szkolenia w II półroczu 2014r.

W 2015 r. dotacja wynosiła: 3. 559,00 zł na organizację szkoleń w I pół-
roczu 2015r. oraz 2. 933,00 zł na organizację szkoleń w II półroczu.
W 2016 r. Ośrodek Kształcenia Medycznego otrzymał  dotację  w 
kwocie : 3. 214,00 zł na organizację szkoleń w I półroczu 2016r. oraz 
2. 425,00 zł na organizację szkoleń w II półroczu 2016r. W 2017r dotacja 
na I półrocze wynosiła 3 450,00 zł. a w II półroczu 3 950,00 zł.

W 2015r. Ośrodek Kształcenia Medycznego uzyskał wpis na listę kur-
sów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzo-
ną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego celem 
przeprowadzenia kursów specjalizacyjnych jednolitych z zakresu 
„Zdrowia Publicznego  oraz „Prawa Medycznego” przeznaczonych dla 
lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności specjalizujących 
się według modułowych programów specjalizacji. W 2016r. odbyły 
się kursy specjalizacyjne z zakresu „Zdrowia Publicznego  oraz „Prawa 
Medycznego”. Pierwsza edycja kursów została zorganizowana w trybie 
stacjonarnym w siedzibie OIL w Rzeszowie, natomiast kolejną zorga-

nizowano już w trybie e-learningowym. W 2017 roku odbyły się po 
dwie edycje kursów ze Zdrowia Publicznego i Prawa Medycznego a 
na 2018r zaplanowano po trzy edycje kursów – wszystkie w trybie e-
-learningowym.

Przewodniczący Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego
OIL w Rzeszowie dr hab.n. med.Andrzej Pluta

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ds. REJESTRACJI  I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie za okres  VII kadencji

Komisja  pracowała w składzie:
1. dr n.med. Krzysztof Szuber – przewodniczący
2. dr n.med. Wojciech Domka – wiceprzewodniczący
3. lek. Agnieszka Tomaszewska  - sekretarz

Komisja na bieżąco kontrolowała dokumentację i występowała z 
wnioskami do Okręgowej Rady  Lekarskiej lub Prezydium ORL w Rze-
szowie w sprawie podjęcia uchwał dotyczących przyznania: ograni-
czonego prawa  wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na 
staż podyplomowy jak również po ukończeniu stażu podyplomowe-
go i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odpowiednio dla 
lekarza dentysty Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.  
Nadzorowała prowadzenie komputerowego Okręgowego Rejestru 
Lekarzy i terminowe przesyłanie replikacji do Centralnego Rejestru 
Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej.  
W prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Rzeszowie kom-
puterowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów na dzień 31.12.2017 r 
zarejestrowanych  było ogółem  4838 lekarzy w tym :  
3625 lekarzy, 1206 lekarzy dentystów  i 7 lekarzy z podwójnym pra-
wem wykonywania zawodu.                                                                       
Komisja wnioskowała do Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawach:
przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu pody-
plomowego 422
przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu pody-
plomowego lekarzowi cudzoziemcowi 7
przyznania prawa wykonywania zawodu po stażu podyplomowym 
(LEK i LDEK) 463
przyznania prawa wykonywania zawodu, który uzyskał obywatelstwo 
polskie  9
wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza 5
przyjęcia lekarzy /lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z in-
nej Izby 280
skreślenia w związku z przeniesieniem do innej Izby 154
skreślenia z powodu śmierci 131
skreślenia z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu 5
skierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu 
zawodu dłuższą niż 5 lat 5
       
W okresie sprawozdawczym  104  lekarzy członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie złożyło podania o  wydanie  zaświadczeń nie-
zbędnych przy  ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej. 
Ogółem wydano 134 zaświadczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów 
takich jak: zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji, za-
świadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza, za-
świadczenie o postawie etycznej,  zaświadczenia o równorzędności 
specjalizacji. Od maja 2017 r. w związku z wejściem Systemu Monito-
rowania Kształcenia 722 lekarzy/lekarzy dentystów złożyło wnioski o 
modyfikację uprawnień.      
  

Komisja ds. Rejestracji Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
dr n.med. Wojciech Domka
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Porozumienie

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Najogólniej rzecz biorąc, porozumienie oznacza stan do-
mówienia między dwiema stronami, zainteresowany-
mi realizacją jakiegoś interesu czy transakcji. Może też 

być formą współdziałania interesariuszy, którzy chcą osiągnąć 
wspólny cel, a w porozumieniu określają regulamin współpra-
cy i zadania każdej ze stron. Jeżeli przyjrzymy się porozumieniu 
zawartemu w dniu 8 lutego  przez ministra zdrowia z przed-
stawicielami lekarzy rezydentów, to ta druga ewentualność 
wydaje się być bliższym określeniem. Jednakże dokładniejsza 
analiza nasuwa duże wątpliwości co do charakteru i celu tego 
porozumienia. Jeżeli minister zdrowia potrzebował szcze-
gólnej mobilizacji środowiska zawodowego lekarzy w celu 
wprowadzenia niezbędnych zmian w ochronie zdrowia, to 
powinien rozmawiać z przedstawicielami całego środowiska, 
np. przedstawicielami Samorządu czy też władzami jedynego 
reprezentatywnego związku zawodowego lekarzy. Tak się jed-
nak nie stało. Do rozmów zaproszono przedstawicieli lekarzy 
rezydentów, lekceważąc zupełnie lekarzy specjalistów. Konia 
z rzędem temu, kto rozumie tak wyrafinowaną strategię mini-
sterstwa. Przecież rezydenci nie są najliczniejszą grupą wśród 
lekarzy i to nie na nich spoczywa główny ciężar funkcjonowa-
nia ochrony zdrowia w Polsce. Być może, u podstaw takiej  de-
cyzji leżał fakt, że to oni najgłośniej protestowali, organizując 
dwie manifestacje w Warszawie, a także protest głodowy. Ale 
to też nie wyjaśnia sprawy, bo w w manifestacjach, jak i w gło-
dówce wzięli liczny udział również specjaliści. Poza tym, aż do 
końca roku 2017, stanowisko ówczesnego ministra Radziwiłła 
było zadziwiająco nieprzejednane.
To co wpłynęło w sposób decydujący na bieg wypadków?

KLAUZULA „OPT OUT”

Tuż po zakończeniu głodówki w Szpitalu Dziecięcym w War-
szawie, porozumienie rezydentów rzuciło w sieci wezwanie 
do wypowiadania klauzuli opt out, czyli dobrowolnej zgody 
na niewolniczą pracę na dyżurach. Apel ten padł na podatny 
grunt i wkrótce w całym kraju posypały się pisma, adresowa-
ne do pracodawców, zawierające magiczne słowo „wypowie-
dzenie”. Reakcje dyrektorów placówek były bardzo różne - od 
zupełnego lekceważenia i wiary w „jakoś to będzie” do nerwo-
wych prób zastraszania blokadą kontynuowania specjalizacji 
lub odwrotnie - obietnicami podwyżek. Ci z dyrektorów, którzy 
„dysponowali” 2-3 miesięcznym okresem rozliczeniowym cza-
su pracy lekarzy, byli jakby spokojniejsi, bo liczyli, że, jak zwykle, 
szantażem i zastraszaniem zdławią protest. Zapewne liczyli, jak 
zwykle, na niektórych z naszych kolegów, którzy usłużnie peł-
nili rolę pasa transmisyjnego, przekazując w formie tzw. szep-
tanek treści, których, ze względu na ich bezprawną zawartość, 
dyrektor nie mógł przekazać oficjalna drogą. Niektórzy z pra-

codawców, dysponujących większą wyobraźnią i poczuciem 
odpowiedzialności, próbowali rozmawiać z przedstawicielami 
lekarzy, oferując w zamian za więcej pracy podwyżki i lepsze 
warunki zatrudnienia.

IMPERIUM KONTRATAKUJE!

Stan pewnej dowolności czy niezdecydowania trwał mniej 
więcej do grudnia ubiegłego roku. Zapewne w tym czasie 
doszło do wypracowania jednolitej strategii postępowania, 
z którą zapoznano dyrektorów zakładów publicznych ale też 
samorządowców. Można było  zauważyć w ich zachowaniu i 
wygłaszanych przemówieniach, że „chodzili do jednej szkoły”. 
Spowodowało to znaczącą zmianę w toczących się rozmo-
wach i wyraźne usztywnienie stanowisk pracodawców. Nasu-
wa to nieodparte skojarzenia ze słusznie minionym systemem!

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Pewna nadzieja pojawiła się po zmianie na stanowisku mini-
stra zdrowia. Skrajnie skompromitowanego Konstantego Ra-
dziwiłła zastąpił prof. Łukasz Szumowski, kardiolog, mało znany 
w środowisku politycznym. W podjętym na nowo dialogu z 
rezydentami pojawiła się nowa jakość, nieobecna na spotka-
niach z jego aroganckim poprzednikiem. Nowy minister oka-
zał się nie tylko dobrze zorientowany w podstawach działania 
obecnego „systemu” ochrony zdrowia, ale rozumiał też wiele 
bolączek systemowych, które bardzo utrudniają pracę leka-
rzom, zostawionych przez poprzedni rząd.
Kilka spotkań roboczych zaowocowało podpisaniem porozu-
mienia, przewidującego wprowadzenie zmian od 1 lipca w za-
kresie płac lekarzy rezydentów ale także specjalistów, zmiany 
w szkoleniu specjalizacyjnym, odbiurokratyzowanie pracy le-
karzy, likwidację określania poziomu refundacji na receptach. 
Przyspieszono także, o rok, osiągnięcie nakładów publicznych 
na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB.
Oczywiście proponowane zmiany płac dalekie są od naszych 
oczekiwań, ale mówiąc dyplomatycznie, zrobiono krok w do-
brym kierunku. Nowy minister zaprezentował nie tylko wiedzę 
merytoryczną ale i wysoką kulturę osobistą oraz szacunek dla 
kolegów - lekarzy, czego tak brakowało jego poprzednikowi.

POROZUMIENIE? ZA JAKą CENĘ?

Powrócę do wątku z początku tekstu. Porozumienie ministra 
zdrowia z rezydentami wydaje się być bardziej nieporozumie-
niem, bo minister wykłada na stół pieniądze na lepsze funkcjo-
nowanie systemu ochrony zdrowia w zamian za zgodę na pra-
cę lekarzy w zwiększonym wymiarze. To wygląda na warunki 
zbliżone do szantażu! Konstytucyjną rolą ministra zdrowia jest 
dbałość o dobre funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 
To najniższy odsetek PKB w UE, przeznaczany na zdrowie oraz 
znaczna dysfunkcjonalność i niezadowolenie pacjentów, a 
także znacząco gorsze wskaźniki np. wyleczalności chorób no-
wotworowych, powinny być dla ministra zdrowia najwyższym 
imperatywem do nieustających starań i zabiegów o zwiększe-
nie finansowania ochrony zdrowia i dopasowanie nakładów 
do zakresu świadczeń gwarantowanych.
A tymczasem to lekarze mają zapłacić tę cenę! I to ma być po-
rozumienie?!



20 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Redakcja: 8-ego lutego doszło do porozumienia między leka-
rzami rezydentami, a ministrem zdrowia.  Jest satysfakcja?

Oczywiście, że jest. Nasza determinacja  spowodowała zwiększe-
nie całkowitej puli pieniędzy w systemie służby zdrowia o napraw-
dę znaczną kwotę. Jeden krok, który wykonał minister zdrowia  
pozwolił nam uwierzyć, że można znaleźć rozwiązanie w każdej 
sytuacji. Trzeba tylko usiąść do rozmów, wzajemnie słuchać argu-
mentów i wykazać dobrą wolę przy szukaniu konsensusu. 

Przejdźmy do konkretów. Minimalna pensja na etacie podsta-
wowym ma wynieść 6,7 tys. złotych z zastrzeżeniem pracy w 
jednej placówce publicznej. 

Jest to kwota dla lekarza specjalisty zatrudnionego tylko w pla-
cówce NFZ. Wydaje nam się, że jest to kwota godna pozwalająca 
lekarzom wykorzystać wolny czas na obowiązki rodzinne, nie zaś 
na kolejne umowy z innymi placówkami medycznymi. To poziom 
wyjściowy ale pamiętajmy, że pozostaje jeszcze negocjacja. 

Bardzo ważną kwestią rozmów były urlopy naukowe. 

Na razie nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia w tej kwe-
stii. Chcielibyśmy żeby płatny urlop wynosił od dwóch tygodni do 
miesiąca. Jest on bardzo potrzebny między innymi w czasie przy-
gotowań do egzaminów specjalizacyjnych. Pozwoli na spokojne 
przygotowanie się i uniknięcia różnego rodzaju spięć i stresów w 
pracy. 

Wywalczyliście zapis, aby lekarzy objąć statusem ochronnym 
jaki przysługuje między innymi funkcjonariuszom publicz-
nym. Co to oznacza?

Głównie chodzi o fizyczne ataki pacjentów na lekarzy. Niestety 
zdarzają się takie przypadki. Chcemy żeby w tym kontakcie le-
karz czuł się bezpieczny i chroniony, a pacjent wiedział, że nie na 
wszystko może sobie pozwolić. 

Czy będą chętni do powrotu do opt - aut?

Część lekarzy do tego  na pewno wróci, oczywiście pod warun-
kiem uregulowania pewnych spraw mających wpływ na naszą 
pracę. Myślę tu na przykład o zatrudnieniu na odpowiednim po-
ziomie tzw. personelu średniego. Wiadomo, że nasza praca wła-
śnie na dyżurach związana jest bardzo z pracą pielęgniarek. Nie-
stety obserwujemy w wielu miejscach redukcję ich zatrudnienia. 
To ma duży wpływ na jakość naszej pracy. Oczywiście nie chcemy 
10-12 dyżurów w miesiącu, żeby łatać luki w systemie. Praca powy-
żej pewnych norm sprawia, że nie jesteśmy wydolni i efektywni. 

Na ile wynegocjowane podwyżki sprawią, że młodzi lekarze 
będą rezygnować z zagranicznych wyjazdów?

W tej chwili bodziec finansowy jest na poziomie średnio - niskim. 
Prowadzone są dalsze rozmowy. Mamy nadzieję, że kolejne usta-
wy zwiększające wynagrodzenia w służbie zdrowia doprowadzą 
do tego, że nie tylko lekarze ale także inny personel medyczny 
będzie pozostawał w kraju. Opieka nad pacjentem nie kończy 
się na samych lekarzach. Myślę, że efekt naszego działania poka-
zał innym grupom, że jedność w dążeniu do wyznaczonego celu 
pomaga w jego osiągnięciu. Pielęgniarki, położne czy ratownicy 
medyczni powinni też zasygnalizować potrzebę zmian w ich gru-
pach zawodowych. Czyli reasumując uporządkowanie pewnych 
spraw nie tylko wśród lekarzy pozwoli, że zdecydowanie mniej 
osób będzie myślało o wyjeździe zagranicznym. 

Co zdaniem pana i pana kolegów zadecydowało o sukcesie 
waszego protestu?

Spójność środowiska i determinacja z jednej strony. Z drugiej zaś 
zmiana osoby z którą prowadziliśmy rozmowy. Dało się wyczuć 
że nowy minister jest zainteresowany porozumieniem. Być może 
otrzymał większe możliwości negocjacyjne, ale to już sprawa re-
sortu.
Najważniejsze, że pierwsze ustalenia mają wejść w życie w lipcu br. 
Kolejne w 2020 roku cel mamy osiągnąć do 2025 roku. Daje to dużą 
nadzieję na usystematyzowanie wielu spraw w służbie zdrowia. 

Dziękujemy za rozmowę.

Jest nadzieja na dobre rozwiązania
Rozmowa z lekarzem rezydentem Grzegorzem Dworakiem

Wojewoda podkarpacki p. Ewa Leniart wręczyła w dniu 
13.02.2018 nadane przez Prezydenta RP ordery, odznaczenia 
państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym miesz-
kańcom województwa.

Wśród odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i 
społecznej znaleźli się lekarze: dr Barbara Frączek - okulista 
i dr Stanisława Starzak, chirurg dziecięcy.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy 
zawodowej i społecznej dla lekarek naszej Izby

Opinie
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Doktorat

Wstęp
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest uznawane 
za niezależny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-
-naczyniowego (ChUSN). Zwiększona zachorowalność 
i śmiertelność z przyczyn SN wynika z przyśpieszonego  
rozwoju miażdżycy, w przebiegu przewlekłego, układo-
wego procesu zapalnego, szczególnie w  okresie dużej 
aktywności choroby.    
                                                      

Cel pracy 
Ocena ryzyka SN chorych na RZS o małej aktywności 
choroby za pomocą analizy konwencjonalnych i niekon-
wencjonalnych czynników ryzyka SN.

Materiał i metody
Badaniem objęto 70 chorych na RZS (54 kobiety, 16 
mężczyzn), w średnim wieku 54 lat, w okresie małej ak-
tywności choroby (DAS28 ≤ 3,2). Badanie parametrów 
SN przeprowadzono również w odpowiedniej wiekowo 
grupie kontrolnej 33 ochotników.

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie 
małej aktywności choroby, leczonych w warunkach ambulatoryjnych.
(Cardiovascular risk factors in patients with rheumatoid arthritis with low disease activity 
treated in ambulatory conditions.)

Lek. med. Małgorzata Biskup

Promotor: dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Data obrony pracy doktorskiej: 25.05.2017

Wyniki
W grupie chorych na RZS, cechy miażdżycy  stwierdzono 
u ponad 85% chorych, wartość SCORE  wskazującą na 
zwiększone ryzyko śmierci z przyczyn SN u ¾ chorych. 

W porównaniu z grupą kontrolną, u chorych na RZS, 
pomimo braku różnicy wieku, stwierdzono istotnie staty-
stycznie większą średnią wartość cIMT, częstsze występo-
wanie blaszek miażdżycowych oraz dłuższy czas trwania 
odstępu QTc.

Stwierdzono, że nawet w okresie małej aktywności cho-
roby, występowanie cech miażdżycy (cIMT ≥ 0,6 mm) 
u chorych na RZS jest tym bardziej nasilone im wyższe 
są wartości wskaźników zapalnych , DAS28  oraz w razie 
obecności nadżerek kostnych w rtg stawów.

Wykazano, że u chorych na RZS wydolność rozkurczowa 
serca jest istotnie zależna nie tylko od czynników meta-
bolicznych i wieku, ale także od nasilenia przewlekłego 

procesu zapalnego i immunologicznego. Stężenie NT- 
proBNP było istotnie związane z OB i DAS28, a także 
z wiekiem chorych i czasem trwania choroby. Niepra-
widłowy zapis EKG (pobudzenia dodatkowe lub cechy 
przeciążenia lewej komory serca) był związany z wyż-
szymi wartościami OB i miana RF-IgM oraz z występo-
waniem nadżerek kostnych w rtg stawów. 

Oceniając wpływ aktywności zapalnej na ryzyko SN u 
chorych na RZS, wykazano istotne statystycznie zależ-
ności pomiędzy OB i DAS28 a parametrami układu SN 
(NT- proBNP, ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczo-
we, wydolność rozkurczowa serca).

U chorych z nadżerkową postacią RZS, pomimo małej 
aktywności choroby wykazano istotnie większą ak-
tywnością zapalną, wyższe wartości parametrów SN i 
metabolicznych, częściej nieprawidłowy zapis EKG oraz 
obecność blaszek miażdżycowych. 

Wykazano, że tradycyjne czynniki ryzyka SN, istotnie 
wpływają na całkowite ryzyko SN, współdziałając z 
czynnikami niekonwencjonalnymi zależnymi od pro-
cesu zapalnego, szczególnie u chorych o długim czasie 
trwania choroby, z podwyższoną wartością BMI oraz u 
mężczyzn.

Wnioski
Wyniki badań chorych na RZS wskazują istotnie zwięk-
szone ryzyko SN, w porównaniu do grupy kontrolnej 
oraz niekorzystny wpływ RZS na stan układu SN, nawet 
pomimo małej aktywności choroby. 

Eskulapy 2017 rozdane

Po raz 17 rozstrzygnięty został Plebiscyt Eskulap, w 
którym to pacjenci głosują na swoich ulubionych 
lekarzy doceniając ich profesjonalizm, wiedzę i 
kontakt z chorym. Jak poinformowali organizatorzy 
firma Intermed w Rzeszowie podobnie jak w latach 
poprzednich  najwięcej głosów zostało oddanych 
na lekarzy rodzinnych, potem na specjalistów, a 
najmniej na dentystów. W dużej mierze zmieniła 
się mapa miejscowości, z których nadsyłano głosy. 
Przez lata dominował Rzeszów i jego okolice, w tym 
roku to spektrum jest bardzo szerokie gdyż sporo 
głosów było z Mielca, Krosna, Sanoka, Kolbuszowej 
czy Przemyśla. W sumie oddano blisko 17 tysięcy 
głosów na 1439 lekarzy. 

LAUREACI W KATEGORII LEKARZ RODZINNY:
1. lek. med. Zofia Jasińska, spec. medycyny 

rodzinnej,
2. lek. med. Teresa Sierżęga-Nowosad, spec. 

pediatra, lekarz rodziny
3. lek. med. Jacek Pieniążek, spec. pediatra 

i medycyny rodzinnej

LAUREACI W KATEGORII LEKARZ SPECJALISTA:
1. lek. med. Łukasz Futyma, spec. urolog
2. lek. med. Leokadia Kałdan, spec. dermatolog 

wenerolog
3. lek. med. Magdalena Maramorosz-Kurianowicz, 

specjalista onkologii klinicznej

LAUREACI W KATEGORII LEKARZ STOMATOLOG:
1. lek. dent. Olga Lorenc
2. lek. dent. Sabina Piotrowska-Jodko
3. lek. dent. Joanna Nietrzeba

KATEGORIA:
„Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medy-
cyny w woj. podkarpackim”:
•	 doc. dr hab. n. med. Andrzej Pluta – Oddział 

Hematologii Onkologicznej Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjali-
stycznego im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie

KATEGORIA:
Za poszerzanie specjalistycznych świadczeń 
medycznych na terenie Przemyśla i powiatu 
przemyskiego, jak i całego woj. podkarpac-
kiego”:
•	 Oddział Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkie-

go Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

KATEGORIA:
„Za uzyskanie największej ilości punktów z 
woj. podkarpackiego w Lekarskim Egzaminie 
Końcowym”:
•	 lek. med. Dariusz Dziubek , Staż – Kliniczny 

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

KATEGORIA:
„Za uzyskanie najlepszego wyniku z państwo-
wego egzaminu specjalizacyjnego w dzie-
dzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej 
wśród diagnostów laboratoryjnych woj. pod-
karpackiego”:
•	 Maria Ewelina Chmurowicz

fot.: www.plebiscytesculap.pl
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150-lecie Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego

W obchodach tej wspaniałej rocznicy wzięło udział niemal 
400 osób z Polski oraz Ukrainy, w tym grupa 26  radiologów 
polskich na czele z obecnym Prezesem Zarządu Głównego 
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. 
Andrzejem Urbanikiem oraz Prezesem ZG PLTR poprzedniej 
kadencji prof. Markiem Sąsiadkiem. W wydarzeniu tym uczest-
niczyli także przedstawiciele Oddziału Warszawskiego z prof. 
Andrzejem Cieszanowskim, Oddziału Łódzkiego z prof. Agatą 
Majos, Oddziału Małopolskiego z dr hab. Wadimem Wojcie-
chowskim, Oddziału Lubelskiego z prof. Witoldem Krupskim 
oraz prof. Tomaszem Jargiełło. Oddział Podkarpacki jako or-
ganizator części radiologicznej Konferencji Jubileuszowej był 
reprezentowany szeroko na czele z Przewodniczącym dr n. 
med. Andrzejem Góreckim oraz pozostałymi członkami zarzą-
du i znaczną grupą radiologów z Rzeszowa i Podkarpacia. Był 
także wśród nas „stary” lwowiak, znany wszystkim radiologom 
dr n. med. Jan Świątkowski.

Towarzystwo Lekarskie we Lwowie zostało założone 
2.12.1867r. przez grupę 47 lekarzy tam praktykujących, którzy 
postanowili zrzeszyć się w organizacji pierwotnie nazwanej 
Towarzystwem Lekarzy Galicyjskich. Pierwszym prezesem 
Towarzystwa został dr Feliks Erazm Jan Nepomucen Macie-
jowski. Na przestrzeni swojej wieloletniej działalności Towa-
rzystwo zrzeszało wiele wybitnych postaci, prowadziło także 
szeroką, wielokierunkową działalność naukową, organiza-
cyjną, społeczna, patriotyczną i charytatywną. Do jego roz-
woju bardzo przyczyniło się otwarcie Wydziału Lekarskiego 
Lwowskiego Uniwersytetu Jan Kazimierza. Niestety po 1939 
r. w latach wojennej i powojennej zawieruchy Towarzystwo 
Lekarskie Lwowskie przestało istnieć, a wielu lwowskich le-
karzy spotkał tragiczny los. Dopiero w 1991 r. polscy lekarze 
lwowscy zrzeszyli się w Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we 
Lwowie i uważają się za kontynuatorów sławnej działalności 
Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego.

Obchody 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego  
rozpoczęły się w dniu 19.10.2017 r. mszą św. w Katedrze pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w kościele gre-
kokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła.

Następnie udaliśmy się na Wzgórza Wuleckie, gdzie zastały zło-
żone kwiaty pod pomnikiem rozstrzelanych przez hitlerowców 
wczesnym rankiem 4.07.1941 r. profesorów uczelni lwowskich, 
głównie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
i Politechniki Lwowskiej. Wzruszające przemówienia pod po-
mnikiem wygłosili m.in. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr 
Maciej Hamankiewicz, Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy 
we Lwowie doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz, prorektor 
ds. lecznictwa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Me-
dycznego prof. Andrij Bazylewycz, i Prezes Ukraińskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego we Lwowie dr Oleh Duda. W uroczystości 
tej uczestniczyli także m.in. Przewodniczący Naczelnego Sądu 
Lekarskiego dr Wojciech Łącki oraz Naczelny Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej dr Grzegorz Wrona.

W godzinach popołudniowych w murach Lwowskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Medycznego im. Danyla Halyckiego 

odbyła się sesja historyczna poświęcona To-
warzystwu Lekarskiemu Lwowskiemu (Ryc.4). 
Konferencję otworzyli Rektor Lwowskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Medycznego prof. Bo-
rys Zimenkowskij, były rektor WUM prof. Marek 
Krawczyk, Prezes Stowarzyszenia Polskich Leka-
rzy we Lwowie  doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-
-Małanicz oraz Prezes Ukraińskiego Towarzystwa 
Lekarskiego we Lwowie dr Oleh Duda. Drugiej 
części sesji plenarnej przewodniczył wieloletni, 
a obecnie Honorowy Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechow-
ski. Podczas tych sesji zapoznano uczestników z 
dziejami Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, 
przedstawiono sylwetki i osiągnięcia wybitnych 
lekarzy lwowskich.

Mieliśmy także możliwość zwiedzenia znajdującego się w 
jednym z budynków kampusu uniwersyteckiego Muzeum 
Anatomicznego z bardzo licznymi eksponatami obrazującymi 
przeróżne patologie. Pogoda tego dnia była przepiękna, dlate-
go też z największą przyjemnością udaliśmy się na spacer po 
Cmentarzu Łyczakowskim oraz Cmentarzu Orląt Lwowskich, 

W dniach 19-21.10.2017 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Konferencji Jubileuszowej z okazji 
150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego w przepięknym mieście Lwowie. 

Jubileusz
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a naszym przewodnikiem był dr Świątkowski, który pokazał 
nam swój rodzinny grobowiec.
Wieczorem wzięliśmy udział we wspaniałym bankiecie, który 
odbył się w hotelu Lwów, a był uświetniony  wspaniałym wy-
stępem grupy tenorów. Po dniu pełnym wrażeń mieliśmy czas 
na spotkania i rozmowy towarzyskie z naszymi przyjaciółmi ra-
diologami ukraińskimi, z którymi już od kilku lat organizujemy 
wspólnie Polsko - Ukraińskie Konferencje Radiologiczne.

W dniu 20.10.2017 r. od rana odbywały się sesje naukowe 
podzielona na kilka bloków tematycznych: kardiologiczna i 
kardiochirurgiczna, onkologiczna, transplantacyjna, chirurgii 
klatki piersiowej oraz radiologiczna. Łącznie prezentacje przed-
stawiło ponad 100 wykładowców z Polski. W sesji radiologicz-
nej wzięło udział 9 wykładowców z Polski oraz 6 wykładowców 
z Ukrainy. Poruszono szerokie spektrum tematów dotyczących 
diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, układu krąże-
nia, układu pokarmowego, układu wydalniczego oraz układu 
oddechowego. 

Po południu natomiast w przepięknym gmachu Opery Lwow-
skiej miała miejsce uroczysta gala z udziałem zarówno wielu 
lekarzy, jak i przedstawicieli innych organizacji, m.in. Konsula 
Generalnego RP we Lwowie Pana Rafała Wolskiego. Liczne od-
znaczenia, dyplomy honorowe oraz upominki okolicznościo-
we otrzymali lekarze lwowscy, założyciele 
reaktywowanego Towarzystwa Lekarskie-
go Lwowskiego oraz współpracownicy na 
czele z Panią Prezes doc. dr n. med. Ewe-
liną Hrycaj-Małanicz. Gratulacje składali 
m.in. Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego prof. Waldemar 
Kostewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
dr Maciej Hamankiewicz, Konsul Generalny 
RP we Lwowie Pan Rafał Wolski, przedsta-
wiciele Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego na czele z Prezesem prof. Jerzym 
Jurkiewiczem,  przedstawiciele Towarzy-
stwa Lekarskiego Krakowskiego na czele z 
Wiceprzewodniczącym prof. Aleksandrem 
Skotnickim, Prezes Ukraińskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego we Lwowie dr Oleh Duda, 
były rektor WUM prof. Marek Krawczyk.
Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeli-
śmy spektakl operowy Dionizettiego „Don 

Pasquale” w wykonaniu artystów 
lwowskich, a następnie udaliśmy się 
na kolację do restauracji w Ratuszu 
na Rynku.

W dniu 21.10.2017 r. odbyła się ko-
lejna sesja historyczna, a także sesje 
tematyczne chirurgii klatki piersio-
wej, chirurgiczna oraz transplanta-
cyjna, jednak nie wzięliśmy w nich 
już udziału, gdyż mieliśmy zapla-
nowany powrót do Polski w godzi-
nach porannych.
Uczestnictwo w tak uroczystej kon-
ferencji było dla nas prawdziwym 
zaszczytem. Jesteśmy szczęśliwi, że 
mogliśmy się znaleźć w tak szacow-
nym gronie i wspólnie z naszymi są-
siadami zgodnie świętować wspa-

niały jubileusz, który pomimo różnych zakrętów dziejowych 
silnie wszystkich  nas połączył.

dr n. med. Wiesław Guz
dr n. med. Ewa Dziurzyńska-Białek                      

Jubileusz
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Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 28 listopada 2017 r.  

1. Podjęto uchwały :
Nr 718/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Aleksy Knapik 
Nr 719/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Knapik 
Nr 720/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Magdalena Jakubczyk 
Nr 721/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Łukasz Haduch
Nr 722/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Roman Zawadzki 
Nr 723/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marek Gach 
Nr 724/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka 
Rzeczkowska
Nr 725/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy  lekarza  Anna Bik-Uzar
Nr 726/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Janusz Czuma
Nr 727/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Sabina Florczak 
Nr 728/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Zahorski 
Nr 729/2017/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „ Zespół Gillesa de la Toure obraz kliniczny i leczenie”, „Rola lim-
focytów Th17 w schorzeniach neurologicznych”, „Padaczka z mio-
kloniami powiek (zespół Jeavonsa) – obraz kliniczny, prezentacja 
przypadków” -  przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurologów 
Dziecięcych Rzeszowski Oddział Regionalny 
Nr 730/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Optymalizacja leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
– nowe narzędzia, nowe możliwości”, „Cukrzyca ciężarnych” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie  Koło w Stalowej Woli 
Nr 731/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „ Nowoczesne techniki  i technologie w kardiochirurgii” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 732/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Postępy w alergologii i pulmonologii - doraźne leczenie prze-

ciwzapalne przyszłością leczenia astmy oskrzelowej” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 733/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Miejsce nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w pulmono-
logii”- przez podmiot Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Oddział 
Podkarpacki 
Nr 734/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Nowotwory neuroendokrynne, otyłość oraz problemy gastro-
logiczne w endokrynologii” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Gastroenterologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 735/2017/P 
Nr 736/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Ewa Puchalska 
Nr 737/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Ruslana Nazaruk 
Nr 738/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Katarzyna Gawłowska
Nr 739/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej  specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów – dotyczy lekarza Kry-
styna Sikora
Nr 740/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza  Bartłomiej Belina
Nr 741/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza   Paweł Szpunar
Nr 742/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Paweł Plata
Nr 743/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza   Katarzyna Radko 
Nr 744/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Joanna Marlena Kamińska
Nr 745/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Karolina Stodolak
Nr 746/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Dawid Leksa
Nr 747/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Kamila Tuzim 
Nr 748/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza   Wojciech Janeczko 
Nr 749/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Palczak- Truś 
Nr 750/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Sabina Piotrowska- Jodko
2. W związku z brakiem podstawy prawnej – nie wyrażono zgody na 
umorzenie lekarzowi odsetek od zaległych składek członkowskich.



25Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

3. Prezes ORL poinformował o przyznanej przez Miasto Rzeszów 
dotacji na remont ogrodzenia przy siedzibie OIL. 

4. Zdecydowano o  wydrukowaniu kalendarzy na 2018 r. z  wize-
runkiem siedziby OIL. Na ten cel przeznaczono kwotę  do  1000  zł .

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 12 grudnia 2017 r.

1. Podjęto uchwały : 
Nr 221/2017  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę  
członków OIL w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Karolina Kupska 
Nr 222/2017 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Wiktor Płaza
Nr 223/2017 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę  
członków OIL w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Alicja Kołacz
Nr 224/2017 prawa wykonywania zawodu lekarza  w celu odbycia 
stażu podyplomowego i wpisania na listę  członków OIL w celu 
odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Alicja Blajer 
Nr 225/2017  prawa wykonywania zawodu lekarza  w celu odbycia 
stażu podyplomowego i wpisania na listę  członków OIL w celu 
odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Olga Fus
Nr 226/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Piotr Lubecki 
Nr 227/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku 
z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Paweł Zwiercan 
Nr 228/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza Zdzisław Goś
Nr 229/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Bożena Książek – Trzaskuś
Nr 230/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza  Dorota Warchoł – Ginda
Nr 232/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Jan Myjkowski 
Nr 233/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Zbigniew Bronikowski
Nr 234/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Wiesław Bąba
Nr 235/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Małgorzata Mikluszka- Podlasek 
Nr 236/2017  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Wiesław Bernacki 
Nr 237/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Barbara Kandefer - Bieda

Nr 238/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Elżbieta Krzywonos - Słota
Nr 239/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Jerzy Blajer 

2. Prezes Wojciech Domka poinformował członków Rady  o tym  
jak  potoczyła się sprawa Kolegi Lekarza co do  którego została 
powołana Komisja ds uzależnień lekarzy. 

3. Zapoznano  się z propozycją przedstawioną przez  Szpital 
Psychiatryczny w Krakowie, który zaprasza OIL w Rzeszowie  do 
współpracy we wspólnym projekcie. 
Wyrażono na to zgodę 

4. Poruszono sprawy bieżące.

Na tym posiedzenie  rady zakończono. Kolejny termin posiedze-
nie  to 16 styczeń 2018 godz. 15.00. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 19 grudnia 2017 r.

1. Podjęto  uchwały :
Nr 751/2017/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Alicja Kołacz
Nr 752/2017/P   w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza Karolina Kupska
Nr 753/2017/P  w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Paweł Rozmus
Nr 754/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Klaudia Tutka
Nr 755/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Paweł Piszczek 
Nr 756/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Mateusz Tomaka
Nr 757/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Adrianna Głowacka
Nr 758/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Paulina Sowińska
Nr 759/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Bartłomiej Kluz
Nr 760/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Piotr Tabor
Nr 761/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Katarzyna Krawczyk 
Nr 762/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Mikołaj Podlasek 
Nr 763/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Larysa Lachowska
Nr 764/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Piotr Raganowski 
Nr 765/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Anna Polak - Tarnowska 
Nr 766/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marzena Buda
Nr 767/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Magdalena Lis
Nr 768/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Radosław Furmaga
Nr 769/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym – dotyczy lekarza Grzegorz Bednarczyk 
Nr 770/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Kazimierz Barciński 
Nr 771/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Andrzej Trzeciak 
Nr 772/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marcin Chlebuś
Nr 773/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Przemysław Grzegorzak 
Nr 774/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marek Gach 
Nr 775/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jacek Szczupak 
Nr 776/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Beata Malik 
Nr 777/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Witold Wiktor
Nr 778/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Barbara Ro-
zenbajgier
Nr 779/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym  i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Anna Jopek 
Nr 780/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym  i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Piotr Olechowski 
Nr 781/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym  i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącz-
nie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Anna Koberska
Nr 782/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Beata Żłobecka 
- Pasierb 

Nr 783/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym  i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Ewelina Czuba
Nr 784/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. : „ Patofizjologia żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej. Profi-
laktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej w świetle 
aktualnych rekomendacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 785/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  
pt. : „Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotwo-
rowych”, „Po pierwsze profilaktyka – nauka samobadania piersi”; „ 
Schorzenia onkologiczne układu rozrodczego i sutka” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie
Nr 786/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  
pt.: „Podstawy neuroanatomiczne zawrotów głowy”; „ Badanie i 
diagnostyka pacjentów z zawrotami głowy”; „ Manewry diagno-
styczne i terapeutyczne w zawrotach głowy” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski
Nr 787/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  
pt. : „Praktyczne aspekty postępowania z pacjentami z wszczepio-
nymi urządzeniami do leczenia zaburzeń rytmu serca”- przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu

2. Zapoznano się  z : 
- Apelem ORL w Szczecinie  w sprawie wypowiadania przez leka-
rzy klauzuli opt - out;
- Pismem Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej  w sprawie ob-
chodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- Stanowiskiem ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej  w sprawie wyko-
nywania komercyjnych świadczeń zdrowotnych w czasie realizacji 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Komisja stomatologiczna ORL w Rzeszowie  wyda stanowisko w 
powyższej sprawie. 

3. Przyznano lekarzowi zapomogę losową z powodu ciężkiej cho-
roby. 

4. Zapoznano się z pismem lekarzy Centrum Chorób Płuc w Rze-
szowie. Postanowiono w tej sprawie wystąpić z zapytaniem do 
dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 2 stycznia 2018  r.

1.  Wytypowano kol. Krzysztofa Marchewkę  jako przedstawiciela 
ORL w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ds. lecz-
nictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. 

2. Podpisano umowę z Firmą Dar- Pol  na  warunkach  jak w po-
przednim roku - dotyczy sprzątania siedziby izby.

3. Zapoznano się z projektem rozporządzenia w sprawie recept 
lekarskich. 

4.  Zaakceptowano stanowisko Komisji Stomatologicznej w spra-
wie Stanowiska Nr 10/VII/2017 Komisji Stomatologicznej Naczel-
nej Rady Lekarskiej  w sprawie wykonywania komercyjnych świad-
czeń zdrowotnych w czasie realizacji kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
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5. Przedłużono umowę  z pracownikiem biura OIL   do końca 
czerwca 2018 r.

6. Zapoznano się z odpowiedzią Wojewódzkiej Komisji ds. Orze-
kania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie w  sprawie ilości 
wniosków oraz wydanych orzeczeń. 

7. Prezes  poinformował członków Prezydium  o sytuacji w Klinice 
Urologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie .

8. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia.

9. Odczytano prośbę Prokuratury Rejonowej z Krakowa dotyczącą 
biegłych lekarzy  wydających opinie w przedstawionej sprawie. 

10. Podjęto uchwały :
Nr 1/2018/ P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza  dentysty Marcela Koc- Gąska 
Nr 2/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów  - dotyczy lekarza  Tadeusz Chmielecki 
Nr 3/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów - dotyczy lekarza  Ryszard 
Palczak
Nr 4/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza  Paweł Przetacznik 
Nr 5/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza   Tomasz Wasyluk
Nr 6/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza   Tomasz  Francka
Nr 7/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza  Sebastian Ryba
Nr 8/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza   Agnieszka Rusiecka-Gilek 
Nr 9/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza  Małgorzata Stokłosa
Nr 10/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Adam Wajhajmer
Nr 11/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Katarzyna Kańczuga - Ziętek 
Nr 12/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Witold Wroczek 
Nr 13/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Lucjan Mazurek 
Nr 14/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Sulkowska
Nr 15/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Ewa Cisowska - Drozd
Nr 16/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Martu-
la – Gala 

Nr 17/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna Jamroś 
- Kiebała
Nr 18/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Zbigniew Kiebała
Nr 19/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Cwynar
Nr 20/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Joanna Skręt- Magierło
Nr 21/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Andrzej Jasiński 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium  ORL w Rzeszowie 

z dnia 9 stycznia 2018  r.

1. Podjęto uchwały : 
Nr 22/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Dariusz  Szczypiór
Nr 23/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Sebastian Nowak 
Nr 24/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Paweł Przeszło
Nr 25/2018/P  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
wykonania fotografii – obrazów celem wyposażenia restauracji w 
siedzibie OIL
Nr 26/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Bogusława Śnieżyńska - Dubiel 
Nr 27/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Zygmunt Dobrowolski 
Nr 28/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jakub Kempisty
Nr 29/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Garbacz
Nr 30/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marcin Ciołkowski
Nr 31/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy leka-
rza Marcin Romanowski 
Nr 32/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
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podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jerzy Lech
Nr 33/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Radwańska 
Nr 34/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Marcela Koc - Gąska
Nr 35/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Denys Poshtar 
Nr 36/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Świder
Nr 37/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Marlena Janeczko 
Nr 38/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Marcin Maciołek 
Nr 39/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Świtała
Nr 40/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Ryszard Głuszczyk 
Nr 41/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Zymróz
Nr 42/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Ka-
landyk - Bambuch 
Nr 43/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Złotek – 
Krzysiak 
Nr 44/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Radosława Jakóbiec 
Nr 45/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  prak-
tyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna 
Lubera – Grazda
Nr  46/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu lecznicze-
go i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Barbara Murjas
Nr 47/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia na 
temat : „ Indywidualne  ortozy kończyn dolnych stosowane w celu 
poprawy wzorca chodu u pacjentów z zaburzeniami funkcjono-
wania układu nerwowego” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 48/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  na 
temat : „ Leczenie bólu w chorobach reumatycznych – blaski i cie-
nie”, „Diagnostyka różnicowa  polimialgi reumatycznej i olbrzymio-

komórkowego zapalenia tętnic. Nowe wskazania terapeutyczne 
tocilizumabu” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Reumatolo-
giczne Oddział Podkarpacki 
Nr 49/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
na temat : „Postępowanie w nieprzewidywalnych trudnościach z 
udrażnianiem dróg oddechowych u pacjentów 
dorosłych – nowoczesne techniki i sprzęt” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie.  

2. Przyznano refundację kosztów szkolenia  Kol. kol. Mateusz Ku-
szek, Dorota Mądrzak, Sławomir Wilczyński, Tomasz Sawicki, Paweł 
Złotek.   

3. Jednogłośnie członkowie Prezydium podjęli Stanowisko w spra-
wie próby powołania  na stanowisko Kierownika Kliniki Urologii 
Profesora Krzysztofa Bara. Stanowisko przekazano Dziekanowi 
Uniwersytetu  Rzeszowskiego. 

4. Udzielono odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej w Krakowie  
dotyczącej  wydanie opinii. 

5. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu. 

6. Wytypowano prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego  
jako przedstawiciela ORL w skład komisji konkursowej na stanowi-
sko  dyrektora ds. lecznictwa  Szpitala MSWiA w Rzeszowie.
 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

1. Prezentacja  dorobku naukowego przez  dr n. med. Piotra  Dą-
browskiego jako kandydata na stanowisko konsultanta woje-
wódzkiego ds. reumatologii. Członkowie  Rady jednogłośnie 
zaakceptowali kandydaturę kol. Piotra Dąbrowskiego na w/w sta-
nowisko. 

2. Prezes ORL Wojciech Domka przedstawił relację ze spotkania, w 
dniach 20 i 22. 12. 2017 roku na którym byli obecni :  Marszałkowie, 
Dyrekcja Klinicznego Szpitala Nr 1 w Rzeszowie,  Lekarze Kliniki 
Urologii KSW Nr 1 ,  Prof. Krzysztof Bar, dr Jacek Tereszkiewicz i dr 
Paweł Wisz. Sprawa dotyczyła robota Da Vinci.

3. Poruszono sprawę  organizacji  Zjazdu Sprawozdawczo – Wy-
borczego. Przedyskutowano obecność gości, którzy powinni być 
zaproszeni  na Zjazd. Kol. Renata Małecka zaproponowała, żeby 
zaprosić lekarzy rezydentów. Po dyskusji  zadecydowano o zapro-
szeniu tylko byłych  Prezesów ORL. 

4. Prezes ORL  przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej 
Rady Lekarskiej na którą został zaproszony nowy Minister Zdrowia  
Łukasz  Szumowski. 

5. Ustalono termin kolejnej Rady na dzień 13 lutego 2018 r. 

6. Podjęto  uchwały : 
Nr 1/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Marta Łukasik 
Nr 2/2018  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Joanna Maj 
Nr 3/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
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lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Jacek Wyka 
Nr 4/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Mateusz Kłak
Nr 5/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Milena Mikitka 
Nr 6/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Ilona Tompalska
Nr 7/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Monika Gloc
Nr 8/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Agnieszka Witkowska
Nr 9/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie - dotyczy leka-
rza Natalia Dudek 
Nr 10/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, lekarzowi, który uzyskał obywatelstwo polskie – dotyczy 
lekarza Denys Poshtar.

Na tym posiedzenie  zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

1. Przyznano refundację kosztów  szkolenia kol. kol.  Joanna Ka-
mińska, Katarzyna Baranowska - Kempisty, Magdalena Kozik, 
Agnieszka Wilk, Joanna Kiszka.

2. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach: Teresie 
Alberti i Walerym Bienieckim. 

3. Prezes  Wojciech Domka poinformował zebranych  na temat 
konferencji poświęconej robotowi Da Vinci. 
 
4. Radca Prawny Anna Bandelak złożyła sprawozdanie  z rozmów z 
lekarzami rezydentami.

5. Zapoznano się ze stanowiskiem  Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  
na temat sytuacji w niektórych dolnośląskich szpitalach. 

6. Podjęto uchwały :   
Nr 50/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Agnieszka Bożek 
Nr 51/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Anna Baran 
Nr 52/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Ewelina Kosior
Nr 53/2018/P   w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Jan Gdula  
Nr 54/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Łukasz Butrym 
Nr 55/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Łukasz Czech 

Nr 56/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Julita Sarek 
Nr 57/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Piotr Świtała
Nr 58/2018/P w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
wykonania druku kalendarzy na 2018 rok
Nr 59/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Mariusz Stram
Nr 60/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza dentysty Piotr Trafidło 
Nr 61/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Alicja Czerwińska
Nr 62/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Mateusz Kowalski 
Nr 63/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Magda Szczerba
Nr 64/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Anna Lauterbach 
Nr 65/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Dorota Hanf - Osetek 
Nr 66/2018/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Iwona Strojnowska 
Nr 67/2018/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Przemysław Piotrowski
Nr 68/2018/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Konrad Boczoń
Nr 69/2018/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Emilia Potembska
Nr 70/2018/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Anna Jopowicz
Nr 71/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy 
lekarza Elmira Kozicka
Nr 72/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  w formie  indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Agnieszka Urban
Nr 73/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  w formie  indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Klekawka
Nr 74/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy  podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład  w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miej-
scu wezwania – dotyczy lekarza  Alicja Zwadowska 
Nr 75/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Sylwia Sieracka-Klisiewicz
Nr 76/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Peter Michael Sielski 
Nr 77/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Natalia Szczytyńska
Nr 78/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Marcin Faber
Nr 79/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Międlar 
Nr 80/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Oberc
Nr 81/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Więckiewicz
Nr 82/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Eichberger
Nr 83/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza -  Leszek Kłębukowski
Nr 84/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna Wróblewska
Nr 85/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarzy Katarzyna Wojtaś - Korzeniec i Emanuel Korzeniec 
Nr 86/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Omówienie wyników kontroli podstawowych jednostek służby 
medycyny pracy z terenu województw podkarpackiego przepro-
wadzonych  w latach 2015-2017 z uwzględnieniem wniosków NIK 
o zapewnieniu pracownikom badań profilaktycznych”, ”Aktualne 
przepisy prawa w dziedzinie medycyny pracy. Projektów aktów 
prawnych”. – przez podmiot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Rzeszowie 
Nr 87/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „X Międzynarodowe Dni Rehabilitacji – Potrzeby i standardy 
współczesnej rehabilitacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

1.  Zapoznano się  z pismem Kanclerza Kapituły  Odznaczenia  Me-
ritus Pro Medicis informujące o terminie  nadsyłania  wniosków  w 
sprawie kandydatów do odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Podjęto  decyzję żeby nie zgłaszać nikogo,  gdyż do tej pory żaden  
lekarz  przez nas zgłoszony nie był nominowany. 

2. Wytypowano kol. Artura Kozłowskiego jako przedstawiciela ORL  
w skład Komisji  konkursowych na stanowisko pielęgniarki oddzia-
łowej oddziału ginekologii i położnictwa oraz pulmonologii.

3. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym  lekarzu.

4. Przyznano  lekarzom  refundacje kosztów szkolenia. 

5. Zapoznano się  z krótkim podsumowaniem przebiegu kampa-
nii reklamowej i przebiegu głosowania  Kapituły 17 edycji Plebi-
scytu Eskulap woj. Podkarpackiego. 
6. Podjęto uchwały : 
Nr 88/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  dentysty  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Karianna Świder
Nr 89/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  dentysty  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisa-
nia na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Małgo-
rzata Gajda 
Nr 90/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Konrad Krzyżański 
Nr 91/208/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Adrian Henzel 
Nr 92/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza  Aleksandra  Sienkiewicz 

Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 06 lutego  2018 r.

1.  W spotkaniu Prezydium uczestniczyła Koordynator z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych ds. elektronicznych zwolnień lekar-
skich  e-ZLA  Pani Anna Brzostek. Przybliżyła zebranym członkom 
Prezydium sytuację związaną z wydawaniem elektronicznych 
zwolnień. 

2. Wytypowano kol. Krystynę Cyran Jako przedstawiciela ORL  w 
skład Komisji Konkursowej na stanowisko pielęgniarek oddziało-
wych oddziałów : 
1) Pielęgniarki Oddziałowej w Pododdziale Intensywnej Terapii w 
Klinice Kardiochirurgii;
2) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefro-
logii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej;
3) Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Dzieci  w Klinicz-
nym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

2. Przyznano zapomogę losową lekarzowi z powodu ciężkiej i dłu-
gotrwałej choroby w maksymalnej wysokości  regulaminowej.  

3. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztu  zakupu rolet w restauracji 
Izby  zgodnie z przedstawioną  wyceną – uchwała . 

4. Zapoznano się  z materiałami z posiedzenia Prezydium Naczel-
nej Rady Lekarskiej  z dnia 12 stycznia 2018 r. 

5. Przyznano lekarzowi świadczenie przyżyciowe  zgodnie z regu-
laminem Funduszu  Pomocy Koleżeńskiej.
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6. Podjęto uchwały:
Nr 93/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  i wpisania na listę członków   OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Urszula Paplińska- Płaza  
Nr 94/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby - dotyczy 
lekarza  Izabela Machlarz 
Nr 95/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby - dotyczy 
lekarza   Bartosz Lasota
Nr 96/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby - dotyczy 
lekarza   Sylwia Pyzia
Nr 97/2018/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Olga Fus
Nr 98/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Monika Gloc
Nr 99/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Adriana Henzel 
Nr 100/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Alicja Blajer
Nr 101/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Mateusz Kłak 
Nr 102/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Marta Łukasik 
Nr 103/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Joanna Maj 
Nr 104/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Milena Mikitka 
Nr 105/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Ilona Tompalska 
Nr 106/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Agnieszka Witkowska 
Nr 107/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Konrad Krzyżanowski
Nr 108/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Jacek Wyka 
Nr 109/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Małgorzata Gajda
Nr 110/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Karianna Świder
Nr 111/2018/P  w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej 
Nr 112/2018/P  w sprawie pokrycia kosztu  rolet  na okna w restau-
racji siedziby izby lekarskiej 

Na  tym posiedzenie zakończono.    

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 13  lutego  2018 r.

Obecni wg listy obecności. Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady 
Lekarskiej VII  kadencji.

1. Prezes dr n. med. Wojciech Domka przedstawił sprawę  za-
kończenia protestu przez lekarzy rezydentów.  Po serii konsulta-
cji i spotkań lekarzy rezydentów z Ministrem Zdrowia udało się 
osiągnąć kompromis. Młodzi lekarze wywalczyli między innymi    
zwiększenie środków publicznych na ochronę zdrowia  w 2024  
z obecnych 4,5 % do 6 %  PKB oraz podwyższenie od lipca  wy-
nagrodzeń lekarzy rezydentów. Prezes oświadczył, że powinniśmy 
być dumni z lekarzy rezydentów i brać z nich przykład.   

2. Prezes poinformował o spotkaniu przedstawicieli ZUS  z człon-

kami Prezydium ORL. Tematem spotkania były zwolnienia elektro-
niczne. Lekarz Renata Małecka  stwierdziła,  że  system nadal źle 
działa. Jej zdaniem lekarze powinni zrzec się wydawania zwolnień 
na drukach ZUS ZLA i informację o niezdolności pacjenta do pra-
cy  wydawać na  zwykłych zaświadczeniach lekarskich.

3. Wiceprezes  dr n. med. Krzysztof Szuber w związku z zakoń-
czeniem pracy w samorządzie lekarskim  podziękował członkom 
Rady  za współpracę. Życzył udanych wyborów na VIII  kadencję. 

4. Wręczono  dyplomy  organizatorom  imprez sportowych  OIL 
w Rzeszowie.

5. Podjęto uchwały : 
Nr 11/2018 w sprawie wpisania lekarza na listę  członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Magdalena Byś
Nr 12/2018  w sprawie wpisania lekarza na listę  członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Agnieszka Pieniążek
Nr 13/2018 w sprawie wpisania lekarza na listę  członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Marta Przykaza 
Nr 14/2018 w sprawie wpisania lekarza na listę  członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Aleksandra Musiał.

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

z  dnia 20 lutego 2018 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach .

2. Przyznano lekarzom  refundację kosztów szkolenia. 

3. Zapoznano się z pismem Dyrektora Klinicznego Szpitala Nr 1 w 
Rzeszowie (dot. Kliniki  Urologii). 

4. Zapoznano się z zaproszeniem  na uroczystość poświęcenia 
aparatu Gammakamery z Tomografem Komputerowym w Woje-
wódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.  

5. Podjęto uchwały :
Nr 113/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Agnieszka Lipska .
Nr 114/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Tomasz Semań 
Nr 115/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Artur Iwasieczko 
Nr 116/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Omówienie nowej klasyfikacji WHO nowotworów tarczycy z 
2017” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Patologów Oddział 
Nr 117/2018/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.”Zmiany urazowe oraz ostre nieurazowe schorzenia miednicy 
mniejszej” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne 
Oddział Podkarpacki 
Nr 118/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.; ”Astma i zespół krupu u dzieci: astma  u dzieci – przyczyny nie-
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dodiagnozowania, podwyższone ryzyko u dzieci z epizodem kru-
powego zapalenia krtani” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Koło w Tarnobrzegu. 
Nr 119/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Szymon Kiełb
Nr 120/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Tomasz Semań
Nr 121/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Artur Iwasieczko
Nr 122/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Piotr Mazur-Chromiak 
Nr 123/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Nowakowska
Nr 124/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mateusz Surowiec
Nr 125/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Anna Kisała
Nr 126/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Sidor
Nr 127/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Skoczyńska 
Nr 128/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Piotr Szafarz
Nr 129/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Justyna Marchut
Nr 130/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza   Beata Wcisło
Nr 131/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Jarosław Kuncio 
Nr 132/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Sewer Król
Nr 133/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maria Łozińska
Nr 134/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność  leczniczą  wyłącznie  w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-

dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Chudzian
Nr 135/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Jasiński 
Nr 136/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Janiec
Nr 137/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Czaja 
 Nr 138/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Izabela Stępień 
Nr 139/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Joanna Żurek
Nr 140/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Emilia Potembska 
Nr 141/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Fatima Olko 
Nr 142/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Tomasz Stąpor
Nr 143/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza Małgorzata 
Nr 144/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w for-
mie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Anna Koberska 
Nr 145/2018/P w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia prze-
szkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu 
zawodu – dotyczy lekarza Andrzej Żamojda
Nr 146/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Joanna Przemyski
Nr 147/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Joanna Przemyski.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  
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Informacje

1. Ustawa Prawo Farmaceutyczne  / Dz.U.17.2211 t.j./
2. Podstawowa Opieka Zdrowotna  / Dz.U.17.2217/
3. Zmiana rozp. w sprawie wzoru karty zgonu  / Dz.U.17.2220/
4. Zdrowie publiczne  / Dz.U.17.2237 t.j./
5. Zmiana rozp. W sprawie kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą / Dz.U.17.2281/
6. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.17.2295 i 2404/
7. Sposób i tryb występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń 

/ Dz.U.17.2297/
8. Wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia  / Dz.U.17.2305/
9. Zmiana rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

/ Dz.U.17.2364 i 2484/
10. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów  / Dz.U.17.2394/
11. Zmiana rozp. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Dz.U.17.2397 i 2485/
12. Zmiana rozp. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Dz.U.17.2423/
13. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Dz.U.17.2434/
14. Standardy organizacyjne w dziedzinie patomorfologii / Dz.U.17.2435/
15. Zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  / Dz.U.17.2439/
16. Ustawa Kodeks Pracy  / Dz.U.18.108 t.j./
17. Zawody pielęgniarki i położnej  / Dz.U.18.123 t.j.
18. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakażnych u ludzi  / Dz.U.18.151 t.j./
19. Działalność lecznicza  / Dz.U.18.160 t.j./
20. Pomoc publiczna i restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.164 t.j./
21. Izby lekarskie  / Dz.U.18.168 t.j./
22. Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego  / Dz.U.18.187/
23. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.18.188 t.j/
24. Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia  / Dz.U.18.190/
25. Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej i postępowanie wojskowych komisji lekarskich  / Dz.U.18.258/
26. Wyroby medyczne wydawane na zlecenie  / Dz.U.18.281/
27. Zmiana rozp. W sprawie wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.385/
28. Standardy kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko- dentystycznego... / Dz.U.18.345 t.j./
29. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  / Dz.U.18.385/
30. Świdczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej  / Dz.U.18.465 t.j/
31. Priorytety zdrowotne  / Dz.U.18.469/

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

Przypominamy o obowiązku udzielania informacji zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:
obowiązek ten nakłada art 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i art 26 ust 3 pkt 7 ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzenie 
MZ w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą /Dz.U.16.1754/.

Zgodnie z tymi przepisami wniosek zakładu ubezpieczeń ma zawierać:
•	 oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres i numer NIP
•	 podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji i zakres informacji
•	 imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o informację
•	 informacje umożliwiające wyszukanie danych o ubezpieczonym lub osobie na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubez-

pieczenia to jest:
1. imię i nazwisko
2. datę urodzenia
3. adres i miejsce zamieszkania
4. numer PESEL, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje taką informacją
5. rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami.

Do wniosku o którym mowa wyżej dołącza się kopię pisemnej zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawar-
ta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego.
Informację podpisuje osoba wykonująca zawód medyczny upoważniona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiąza-
ny do ich udzielenia.

Wysokość opłaty za udzieloną informację ustala podmiot wykonujący działalność leczniczą z uwzględnieniem kosztów poniesionych 
przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.
Udzielenie informacji następuje z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.

Prawo
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W czwartkowy wieczór siedziałam na korytarzu na Oddziale 
Hematologii i płakałam ...Wczoraj po południu - moja od zawsze 
przyjaciółka Gosia zadzwoniła do mnie.

- Aniu - mam 70tys leukocytów...jadę natychmiast do szpitala 
do Rzeszowa...

Jak grom z jasnego nieba...Gosia? Ona? Zawsze higieniczny 
tryb życia, zero papierosów.

- Alkohol ?- Nigdy w życiu - a znamy się od 25lat...Stresy - jak 
najbardziej...ostatnie 10 lat Gosia poza pracą zawodową opieko-
wała się leżącą mamą z ciężkim Parkinsonem i demencją... Ale po-
mimo zaangażowania na maksa i w pracę zawodową w służbie 
zdrowia i domowe obowiązki - zawsze dopisuje jej dobry humor, 
pozytywne nastawienie do świata i ludzi... Gosia kocha wszyst-
kich...

- Jak to możliwe?... Dlaczego ona?...
Na korytarzu Hematologii dostrzegam wchodzącego syna 

Gosi. Znam go od dwulatka...Ale ostatnio jesteśmy kolegami z si-
łowni...Witam się z Tomkiem. Siadamy obok siebie. Tak trudno nam 
zacząć rozmowę... Przechodzącego lekarza dyżurującego pytamy 
o możliwość odwiedzenia naszej Gosi.

- Właśnie ma zakładane wkłucie centralne - musicie jeszcze 
trochę poczekać.

Na korytarzu jest kilka osób. Wszyscy jak my - w trudnej emo-
cjonalnie sytuacji...ze swoim bliskimi - którzy tu trafili...

Nagle z drzwi na środku korytarza wychodzi nasza Gosieńka... 
Trochę obolała - ale uśmiechnięta na nasz widok... Mnie serce wali 
-Tomek też się podrywa - ale to jeszcze nie ten moment dla nas. 
Gosia schodzi z pielęgniarką na dół - żeby sprawdzić wkłucie. My 
z Tomkiem nie wytrzymujemy - padamy sobie w objęcia i płacze-
my jak dzieci... Po kilkunastu minutach słyszymy powracającą na 
Oddział Gosię... Udajemy bohaterów - szybko ocieramy łzy...To my 
musimy dać jej siłę i wsparcie. Żadnych łez przy niej. I wtedy nasza 
Gosia podchodzi do nas. Siada między nami - i ze swoim cudow-
nym - trochę obolałym uśmiechem mówi:

- Tak was kocham i tak się o was martwię - jak wy dacie radę 
przeżyć to moje leczenie?...

No nie...- to ona się martwi o nas???....
Padamy sobie wszyscy troje o objęcia i płaczemy rozpaczli-

wie... Nie udajemy bohaterów... Nie krępujemy się całym światem 
dookoła nas... To nic, że obok są inni ludzie... Oni pewnie już mają 
za sobą ten płacz...

Przechodzące obok pielęgniarki i salowe pewnie widzą takie 
sceny na tym korytarzu ciągle... To jest miejsce bólu, przerażenia 
i niedowierzania... Dlaczego?...

Nadchodzi weekend - w czasie którego rozmawiamy steki 
razy przez wszystkie możliwe komunikatory. Początkowo Gosia 
ma chwile zwątpienia. Opowiadam jej wszystkie możliwe histo-
rie z mojego zawodowego życia, które się skończyły dobrze - lub 
jeszcze lepiej...

Nawet takie - gdzie ja sama w skrytości ducha - nie wierzy-
łam...mimo tego, że ja nigdy nie wątpię - szukam rozwiązań,kon-
taktów,konsultacji, gdzie tylko możliwe w przypadkach wygląda-
jących na beznadziejne...nawet po prostu modlitwy o cud...

A potem mija dziesięć lat od rozpoznania - i taki cud się po 
prostu czasami zdarzył...

Siedzimy z takimi pacjentkami u mnie w gabinecie - śmieje-
my się, prawie nie pamiętamy - albo wcale nie chcemy pamiętać 
- jak było źle...

Szczerze mówiąc - w momencie szukania argumentów dla 
Gosi - dziękowałam w duchu nawet Nergalowi i innym publicz-
nym osobom - że chorowali na naszych oczach i mogę ich histo-
rie przywołać w rozmowie...

Z pamiętnika starego doktora

Dlaczego?...
Pytanie - ”Dlaczego?” to chyba pierwsze - które nam przycho-

dzi do głowy w takich momentach...
Robimy podsumowania - rachunki sumienia...przypominamy 

sobie nasze wszystkie „grzechy”, które nas mogły doprowadzić w 
to dzisiejsze miejsce...naszej choroby, bólu,strachu, niepewnego 
jutra...

Czasami na nasz dzisiejszy stan - sami sobie solidnie zasługu-
jemy. Nigdy nie mogłam zrozumieć palaczy. Fakt - że nigdy nie 
paliłam - więc to oczywiste - że tego nie pojmuję. Jak można sobie 
szkodzić - wydając jeszcze do tego sporo pieniędzy?...

Najbardziej nie rozumiem tego w przypadku moich ciężar-
nych pacjentek. Rekordzistka z ostatnich tygodni-wiek-28 lat - 
ósma ciąża - 3 paczki papierosów dziennie - dotacje z 500 plus 
- w dużej mierze pozwalają na utrzymanie wysokiego standardu 
palenia - bo przecież to nie są małe wydatki. Po 15 min w moim 
gabinecie - wietrzenie przez pół godziny. Nie mogę pojąć - jak to 
znoszą jej dzieci w domu - przy dwójce rodziców palaczy...

Kolejna pacjentka - też ciężarna - przychodzi zawsze w towa-
rzystwie męża i siostry - to już jej druga ciąża - też przy poziomie 
palenia - dwóch paczek dziennie - każde z tych trojga...Moje każ-
dorazowe wykłady o szkodliwości palenia w ciąży - zaowocowały 
zupełnie nieoczekiwanie.

Mąż pacjentki - rzucił palenie - o czym mnie poinformował na 
początku tej drugiej ciąży...

- Jestem z Pana bardzo dumna - pochwaliłam młodego ojca.
Natomiast jego żona stwierdziła - że nagłe rzucenie intensyw-

nego palenia jest niezdrowe - jak słyszała - i ona nie chce sobie 
zaszkodzić.

Zawsze pytam palaczki - czy marzą o tym, żeby zachorować  
 umrzeć na raka płuc?

No one raczej nie biorą pod uwagę takiej możliwości.
Tuż po skończeniu studiów - jeszcze będąc na stażu podyplo-

mowym na ginekologii - towarzysko zajrzałam na Pulmonologię 
PSK4 w Lublinie. Miałam wraz z koleżanką zejść do barku na her-
batę w krótkiej przerwie w pracy. Nagle pielęgniarka z oddziału 
zawołała mnie do stwierdzenia zgonu.

To był mój pierwszy raz. Byłam przerażona.. Pierwszy raz mia-
łam stwierdzić zgon...Młody mężczyzna - w moim wieku...zmarł z 
powodu raka płuc...leżał na łóżku - przykurczony w bólu...był taki 
niebieski...Do dziś mam jego obraz przed oczami...

Początkiem tego roku - z takiego samego powodu zmarł mąż 
mojej bliskiej koleżanki...

Długo palił - całe życie...palce - pałeczki dobosza mi pokazy-
wał...Nie chciał ani rzucić palenia - ani nie podjął leczenia...zmarł na 
Banacha - gdzie trafił już nieprzytomny, a rodzina jeszcze próbo-
wała go ratować...

Najbardziej w palaczach dostrzegam fakt - że oni tak bardzo 
siebie nie lubią...Dlaczego??? Pewnie jest wiele odpowiedzi...

Tuż przed ostatnią wigilią zadzwoniła do mnie moja od 20tu 
lat pacjentka z prośbą o pilną kontrolę ginekologiczną.

- Czy coś się stało? - zapytałam.
- Będę operowana na torakochirurgii, ale są potrzebne wszyst-

kie inne badania i konsultacje.
Umówiłam się na drugi dzień rano.
Przejrzałam jej badania. Rak płuc...
- Dlaczego Pani paliła tyle lat?
- Bo lubię palić...odpowiedziała.
Więcej argumentów nie miałam. No to teraz czas polubić 

tego raka płuc...
Wielu z nas lekarzy też pali...Często patrzę na kongresach - 

gdzie widzimy się w takich dużych grupach...Jeśli chodzi o ilość 
lekarzy - palaczy - jestem pod wrażeniem...
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Gdyby było to możliwe - to taki szafujący zdrowiem palacz 
zamieniał by się z moją pacjentką chorą na raka piersi lub raka 
jajnika na życie - którego on tak bardzo nie szanuje - a ona po-
trzebuje jeszcze trochę pożyć...

Wczoraj zmarła aktorka - Agnieszka Kotulanka... zabiła ją 
miłość do alkoholu - większa niż do swojej osoby...Mogliśmy 
obserwować jej wieloletnie uzależnienie... Dlaczego nie szano-
wała swojego zdrowia i życia...

Jak zresztą wielu z nas...Szukamy łagodzenia stresu, chcemy 
się zresetować...i taki jest tego smutny koniec...

Ale - idzie wiosna - jest tuż za rogiem...Czas znowu pomy-
śleć o sobie dobrze,zatroszczyć się o siebie z miłością i rado-
ścią oczekiwanych rezultatów... Nikt tego nie zrobi lepiej niż my 
sami...

Nie wiem jak Wasze realizacje postanowień noworocz-
nych?

Bo ja się trzymam - i sportu i zdrowego stylu życia...Tyle 
dam radę dla siebie zrobić. Teraz - kiedy największym proble-
mem jest smog - trenuję w domu. Ćwicząc prawie codziennie 
- żadna grypa mi nie straszna...Zbudowałam niezłą kondycję 
i odporność.

Doszło do tego, że zostałam zaproszona do nagrania  płyty 
z ćwiczeniami „Fitness 50 plus” z Ewą Chodakowską oraz naszą 
koleżanką Iwonką Materna - ortodontką z Naszej Izby Lekar-
skiej... Nasza płyta wychodzi w marcu... Ćwiczcie z nami - jest 
bosko!

Jeśli ktoś próbował ćwiczyć z Ewą - to wie, że to duże wy-
zwanie dla organizmu. Ale ta nasza płyta - jest w miarę stono-
wana - eśli chodzi o natężenie wysiłku fizycznego - tak aby za-
chęcić początkujących.

Z pamiętnika starego doktora

Od roku - odkąd zaczęłam trenować z Ewą - najbardziej 
mnie samej imponuje moja systematyczność... ćwiczę - zawsze 
rano - przed pracą. Efekty też są zauważalne dla moich pacjen-
tek a nawet dla mnie z moim krytycznym dla siebie okiem - fi-
gurę wypracowałam lepszą niż miałam na studiach...Mój  wiek 
metaboliczny - to teraz 28lat... Chyba nawet zmienię tytuł mo-
jego cyklu... hahaha... gdyż Stary Doktor znacząco odmłodniał...

Dziś bladym świtem - pomimo niedzieli - dzień zaczęłam” 
Rewolucją”. To dość wymagający i trudny trening z dużą ilością 
kardio... a mnie po roku - idzie gładko i przyjemnie... Ale tak na-
prawdę rewolucja dokonała się w moim życiu za sprawą aktyw-
ności fizycznej. W ciągu roku zredukowałam ilość kilogramów 
z 68 do 53... i ten wiek metaboliczny - sama sobie biję brawo...

Z łatwością wchodzę na Kasprowy przez Boczań w połowie 
przewidzianego czasu...W tym raz w warunkach zimowych.

Jutro o piątej z minutami obie z Iwonką lecimy do Warsza-
wy do TV gdzie wraz z Ewą będziemy promować naszą płytę...

Styliści, wizażyści, stroje...plany filmowe - no obie z Iwonką 
odleciałyśmy (chwilowo) od naszej medycyny - w jakiś Kosmos 
- po prostu...

Ale to takie fajne - znaleźć dla siebie czas. Zaopiekować się 
sobą - jak nikim innym - przecież poza nami - nikt tego lepiej 
nie zrobi.  Ja trenuję przed pracą - bo aż tak rano nikt do mnie 
nie dzwoni - mogę w spokoju trenować. Zamiast papierosa 
czy drinka - godzina wysiłku fizycznego. A potem na cały dzień 
świetny nastrój - choćby się waliło i paliło...

Dlaczego??? Bo tak jest zdrowo i fajnie...sprawdziłam na so-
bie - to działa - uciekamy w ten sposób przed chorobami, stre-
sami, ograniczeniami związanymi z wiekiem...Bo życie to ruch...

   
Tak więc - FOLLOW ME!!!!

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Płyta ” Dla kilku chwil” lekarskiej grupy DOC. otrzymała w tym roku 
główną nagrodę muzyczną  Polskiego Radia Rzeszów, statuetkę 
WERBEL 2017. Oprócz prestiżowego wyróżnienia muzycy dostali 
też  nieodpłatną 20 godzinną sesję nagraniową w studiu Polskiego 
Radia Rzeszów.

Tegoroczny Werbel odbywał się  po raz dwunasty; to cykliczny  muzycz-
ny plebiscyt podczas którego wybierana jest najlepsza płyta podkarpac-
kiego wykonawcy z ubiegłego roku. 

Tym razem do walki o zwycięstwo przystąpiło 17 zespołów, spośród któ-
rych jury wyłoniło laureata którym została grupa DOC. oraz wskazało 10 
zespołów, które mogły starać się o Nagrodę Publiczności. Głosami sms- 
owymi nagrodę tę otrzymali muzycy zespołu Tension Zero.
Koncert finałowy laureatów Nagrody Muzycznej  Polskiego Radia Rze-

Muzyczny sukces Grupy DOC.
Aktualności

Tradycyjnie Bal Lekarza gościł oprócz członków naszej Izby rów-
nież przedstawicieli innych izb lekarskich z najodleglejszych regio-
nów kraju. Gośćmi tegorocznego balu  byli  również przedstawi-
ciele słowackiego samorządu reprezentujący Regionalną Komorę 
Zubnych Lekarov w Koszycach.

Jako że termin balu zbiegł się z końcem karnawału, organizatorzy 
zaproponowali zabawę na wzór karnawału w Wenecji i motywem 
przewodnim były maski. Trzeba przyznać, że naszym kolegom po-
mysłowości nie zabrakło i można było podziwiać wiele fantazyj-
nych kreacji zakrywających ich prawdziwe oblicza.

Jak zwykle lekarze i stomatolodzy udowadniali do białego rana, 
że zabawa, ogromne poczucie humoru i niezwykła fantazja nie 
są im obce. 

Bal został zorganizowany przez lek. med. Marię Szuber Przewod-
niczącą Komisji Turystyki i Sportu oraz lek. dent. Radosława Mak-
symowicza Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej. Sponso-
rem głównym  była Firma Auto Premium Dealer BMW. 

W imieniu organizatorów zapraszamy już na kolejny bal w przy-
szłym roku, a kolegów spragnionych dobrej zabawy zapraszamy 
na „Bankiet Jesienny”, który odbędzie się w dniu 6 października 
2018 r .

Organizatorzy

szów odbył się 23 lutego  w rzeszowskim klubie LUKR. Gwiazdą  wieczoru 
był  szkocki wokalista  Ray Wilson frontman  legendarnej grupy Genesis.
Grupa DOC powstała w 2014 roku z inicjatywy dwóch lekarzy  z Łańcuta 
Konrada Bauma, neurologa oraz Tomasza Ryznara gastroenterologa. W 
2015 roku członkowie zespołu opowiadali w naszym Biuletynie o swo-
jej muzycznej pasji w stałym cyklu Lekarskie hobby  (Biuletyn 2/2015 ). 
Wiele się zmieniło od tamtej rozmowy. Grupa się rozwija, koncertuje. Ma 
na swoim koncie między innymi singiel „Dom” z 2016 roku i płytę zatytu-
łowaną „Dla kilku chwil” z 2017 roku. 
DOC. oprócz neurologa Konrada Bauma ( wokal i gitara ) i gastroente-
rologa Tomasza Ryznara ( gitara basowa)  tworzą zawodowi muzycy z 
Łańcuta i Krosna Witold Drapała - instrumenty klawiszowe, Cezary Czar-
nota - gitara oraz Filip Łukaszewicz - perkusja.
Zespół wypracował własny styl i brzmienie oparte na rocku i bluesrocku.

Niech żyje Bal
W dniu 10 lutego 2018r. w Hotelu Rzeszów odbył 
się Bal Lekarza, który jak co roku  cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem środowiska lekarskiego. 
Wzięło w nim udział 230 osób, grał zespół „Horoszki” a 
szampańską zabawę urozmaicił pokaz tańca towarzy-
skiego oraz tańca poole dance.
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ANDRZEJ WADOWSKI (1949- 2017)

Doktor nauk medycznych, Ordynator Oddziału 
Reumatologii (2003 – 2016), Przewodniczący PTR/
Oddział Podkarpacki (2005-2008), Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTR (2008-
2011) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie (4 kadencje)

W dniu 13 października 2017 na Cmentarzu 
Pobitno nekropolii rzeszowskiej z głębokim smut-
kiem i żalem pożegnaliśmy wieloletniego Ordyna-
tora Oddziału Reumatologii, wybitnego lekarza, 
wspaniałego człowieka. Był żegnany przez rodzinę, 
przyjaciół, szerokie grono lekarzy oraz pacjentów. 
Biorąc udział w uroczystościach wszyscy mieliśmy 
świadomość, że z naszego grona odchodzi człowiek 
o niekwestionowanym autorytecie, którego brak 
odczuje całe środowisko medyczne. 

Andrzej Wadowski urodził się 21 sierpnia 1949 
roku w Lublinie. Po ukończeniu w 1967 roku LO im. 
Jana Zamoyskiego, jako laureat olimpiady z fizyki 
podjął studia na Akademii Medycznej w Lublinie. 
Aktywnie działał w samorządzie studenckim. Tytuł 
lekarza medycyny uzyskał w czerwcu 1973 roku. 
Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pra-
cę w ZOZ w Świdniku, następnie w ZOZ w Lublinie. 

Wspomnienia

W roku 1982 ukończył specjalizację z medycyny 
ogólnej, rozpoczął specjalizację z zakresu reuma-
tologii. W 1984 roku przeprowadził się do Rzeszo-
wa. Pracował w Poradni Reumatologicznej ZOZ Nr 
1 i 2 w Rzeszowie oraz kontynuował kształcenie w 
zakresie reumatologii. Tytuł specjalisty reumatolo-
ga uzyskał w 1986 roku. W 2001 roku obronił pracę 
doktorską na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
Promotorem rozprawy doktorskiej był Pan Profesor 
Mirosław Janiszewski. W roku 2002 został miano-
wany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego 
ds. reumatologii i tę funkcję pełnił nieprzerwanie 
do ostatnich dni. Od 01.06.2003 po pozytywnym 
rozstrzygnięciu postępowania konkursowego ob-
jął funkcję Ordynatora Oddziału Reumatologii, 
następnie w 2016 roku Kierownika Kliniki Reuma-
tologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
w Rzeszowie. Przez cały okres pracy zawodowej 
Doktor Wadowski dążył do ustawicznego rozwoju 
Oddziału, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, motywował 
do uczestniczenia w  kursach i szkoleniach, celem 
podniesienia rangi Oddziału jako pełnoprofilowego 
referencyjnego Ośrodka Reumatologicznego. Jego 
niewątpliwą zasługą było utworzenie  Pracowni 
Badań Diagnostycznych, w tym kapilaroskopii, USG 
oraz Gabinetu Terapii Biologicznej.

Prowadził również zajęcia dydaktyczne na Wy-
dziale Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Wykształcił kilkunastu specjalistów z zakresu reu-
matologii, w większości będąc ich kierownikiem 
specjalizacji. Poczytywali oni sobie za zaszczyt zdo-
bywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego pod 
okiem tak życzliwego i opiekuńczego mentora. 

W 1996 roku doktor Wadowski został członkiem 
zarządu O/Podkarpackiego PTR, od roku 2000 za-
stępcą Przewodniczącego, a w latach 2005-2008 
pełnił funkcję Prezesa Zarządu 0/Podkarpackiego 
PTR. Był ponadto Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego (2008-2011). Następnie zaan-
gażował się w działalność samorządu lekarskiego, 

ZMARŁ DOKTOR RYSZARD DUTKOWSKI

10 listopada 2017 r. w wieku 85 lat zmarł dr 
Ryszard Dutkowski, lekarz specjalista chorób we-
wnętrznych, długoletni Ordynator Oddziału We-
wnętrznego Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Urodził się w 1932 roku w Krasnymstawie. Stu-
dia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w 
Krakowie w 1955 roku. Po studiach rozpoczął pracę 
w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej, gdzie pra-

pełniąc przez niespełna 4 kadencje funkcję prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
lekarskiej w Rzeszowie. Miał bezpośredni wpływ 
na kształt i rozwój reumatologii w naszym regionie. 
Współpracował 

z wieloma instytucjami zajmującymi się Organi-
zacją Ochrony Zdrowia oraz Systemu Kształcenia. 
Był organizatorem wielu  sympozjów naukowych, w 
tym 8 edycji dorocznej Konferencji pn. „Interdyscy-
plinarne Podkarpackie Spotkania Reumatologicz-
ne” w której brali udział wykładowcy z najlepszych 
Ośrodków Reumatologicznych w kraju. Był autorem 
i współautorem publikacji naukowych oraz donie-
sień zjazdowych na konferencjach ogólnopolskich. 

Doktor Wadowski był lekarzem o wielkim do-
świadczeniu i niezaprzeczalnej intuicji, którego 
celem nadrzędnym było niesienie pomocy w cier-
pieniu i chorobie, a jednocześnie był to niezwykle  
życzliwy ludziom człowiek, roztaczający wokół sie-
bie przyjazną aurę, dowcipny, z dużą dozą poczucia 
humoru. Kulturą osobistą, spokojem oraz fachowo-
ścią szybko zyskał wśród kolegów lekarzy i persone-
lu średniego sympatię i szacunek. Doktor Wadowski 
nikomu nie odmówił pomocy, był wyrozumiały i 
przyjaźnie nastawiony do swoich współpracowni-
ków, jednocześnie cały czas, pomimo różnych pro-
blemów zdrowotnych bardzo aktywny zawodowo.

Interesował się literaturą piękną, przyrodą, kyno-
logią oraz sztuką kulinarną, w której  arkana już w 
czasie studiów wprowadził go ojciec Jan Wadowski. 

Przedstawiając fakty z życia i działalności zawo-
dowej dr n. med. Andrzeja Wadowskiego kierowa-
łem się pragnieniem, by pamięć o tym wielkodusz-
nym i prawym człowieku oraz znamienitym lekarzu 
nie uległa zapomnieniu. Mam przekonanie, że na-
dal będzie dla nas wzorem do naśladowania, a jego 
uśmiech i empatia którą emanował pozostaną w 
pamięci wszystkich, którzy go znali.

Autor: Piotr Dąbrowski
Klinika Reumatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki 

Nr 2 w Rzeszowie

cował do 1961 roku. W tym czasie uzyskał I stopień 
specjalizacji z chorób wewnętrznych. Po 6 latach 
pracy w Kolbuszowej przeniósł się z rodziną do Le-
ska, gdzie objął stanowisko p.o. Ordynatora Oddzia-
łu Wewnętrznego. W Lesku pracował do 1966 roku. 
W tym czasie pełnił też funkcję Dyrektora Szpitala 
w Lesku oraz przez kilka miesięcy był Kierownikiem 
Wydziału Zdrowia. Wtedy też uzyskał II stopień spe-
cjalizacji z chorób wewnętrznych. 

W 1966 roku powrócił do Kolbuszowej na stano-
wisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej i pełnił tę funkcję aż 
do przejścia na emeryturę w 2000 roku. Będąc Ordy-
natorem prowadził również Poradnię Kardiologicz-
ną. Przez te wszystkie lata Pan dr Dutkowski nadzo-
rował w powiecie kolbuszowskim strukturę i pracę 
pionu internistycznego. Pod Jego kierownictwem 
wykształciło się wielu lekarzy - 9 lekarzy uzyskało 
II stopień specjalizacji, a 7 lekarzy I stopień specja-
lizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Był też 
inicjatorem i odegrał dużą rolę w zorganizowaniu w 
kolbuszowskim szpitalu Oddziału Sztucznej Nerki, 
który funkcjonuje do dzisiaj. 

Doktor Ryszard Dutkowski był też aktywnym 

członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 
latach 1974-2000 pełnił funkcję przewodniczącego 
koła PTL w Kolbuszowej. Za swoją pracę i wybitne 
osiągnięcia zawodowe w dziedzinie diagnostyki i 
leczenia chorych oraz fachowego szkolenia mło-
dych lekarzy był wielokrotnie nagradzany, m.in. Od-
znaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla 
PTL oraz Odznaką PTL „Bene Meritus”. 

Odszedł od nas wspaniały lekarz i człowiek, za-
wsze otwarty i oddany swoim pacjentom, wspa-
niały nauczyciel. Zawsze służył swoją wiedzą i po-
mocą młodszym lekarzom. Pan doktor był bardzo 
wymagającym Ordynatorem. Dużo wymagał od 
siebie, ale też od swoich współpracowników lekarzy 
i personelu pielęgniarskiego. Zawsze pozostanie w 
naszej pamięci, mimo, że już go tutaj nie ma. Bę-
dziemy pamiętali jego wskazówki i dobre rady, nie-
zwykły spokój, cierpliwość i opanowanie.

Śp. Doktor Ryszard Dutkowski został pochowany 
15.11.2017 r. na cmentarzu w Borku Fałęckim w Kra-
kowie. Niech spoczywa w pokoju.

Lek. Lucyna Wojtaszek-Nowak
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Zima, dla kolegów lekarzy i nie tylko, zaczęła się obiecująco. W grudniu spadł śnieg i w górach w okresie Świąt Bożego  Narodzenie 
czynne były prawie wszystkie wyciągi. Z niecierpliwością śledziliśmy kalendarz imprez narciarskich. Gdzie jechać na zawody w 
narciarstwie alpejskim ? Do wyboru były: I Mistrzostwa Europy Lekarzy, XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy,  Zimowe Igrzyska Lekar-

skie, Mistrzostwa Śląskiej IL, Mistrzostwa Świata Lekarzy i Farmaceutów, Mistrzostwa Włoch Lekarzy no i szereg zawodów pod patro-
natem PZN czyli eliminacje do Finałów Mistrzostw Polski Amatorów. Nie można zapomnieć o Akademickich Mistrzostwach Polski dla 
Weteranów. Do tego dochodziły jeszcze zawody branżowe: okulistów, radiologów, dermatologów itd. Naszych kolegów nie mogło 
zabraknąć na żadnej z tych imprez. Całymi więc grupami doskonalili swoje umiejętności na treningach: a to w szkole Ptak-team, a to 
u J. Wójcika w Istebnej, a to u Habera w Białce, a to u Szafrańskiego itd., itd. Gdzie by nie pojechać, to doktora trenującego lub biorącego 
udział w zawodach narciarstwa alpejskiego dało się spotkać w ilościach wręcz hurtowych. 
 
Wyjątkowo udaną imprezą narciarską były I Mistrzostwa Europy Lekarzy rozegrane w Szczyrku. Przyjechała elita narciarska  z Polski, 
licznie występowali też Włosi, nie zabrakło Austriaków, Słowaków, Czechów, Ukraińców i Niemców. Nie przyjechał tylko znany Szwed 
ze Sztokholmu , absolwent Szczecińskiej Alma Mater , Igor Nieczajew. Stoku nie powstydziliśmy się przed innymi . Stromo, zlodzo-
ne, dobrze przygotowane. Nie inaczej było na reaktywowanych igrzyskach w Zakopanem. Zakopiańska Harenda dała się we znaki. 
Złagodził adrenalinę Nowotarski Zadział, ale i tak wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Niestety nie wypaliły zawody na stoku Dzido-

wa  w Bystrem k. Baligrodu. Imprezę przeniesiono, zmieniono 
także termin oraz organizatora XXI Mistrzostw Polski Lekarzy 
w Narciarstwie Alpejskim. Ostatecznie organizację zawodów 
przekazano kolegom ze Stowarzyszenia Polskimed. Odbyły 
się w Istebnej, przy siarczystym mrozie, ale w pięknym słońcu. 
Po tegorocznych doświadczeniach, utworzenie i działalność 
Polskimed to strzał w dziesiątkę. Zachęcam kolegów do za-
pisania się na członka stowarzyszenia: www.polskimed.pl. Tak 
naprawdę dzięki niemu,  przy udziale OIL w Rzeszowie, zawo-
dy XXI MPLwNA w ogóle się odbyły. 

Podsumowując ostatnie zawody:  wszystkich maruderów, 
niezadowolonych zachęcam przede wszystkim do cięższych 
treningów, aby ci ze starszych roczników z nimi nie wygrywali. 
Pamiętajmy też, że narty to przede wszystkim zabawa, liczy się 
głównie udział a mniej wynik, a tracąc miejsce na pudle nie 
tracimy olimpijskiej emerytury. 

Grzegorz Siteń

Sport

Zima
2017/2018
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Impreza jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem lekarzy - 
piłkarzy. Do turnieju przystąpiło 14 zespołów z całej Polski na czele 
z ubiegłorocznymi zwycięzcami, zespołami Niedźwiadki Przemyśl 
i Soccer Białystok. Po raz kolejny mecze były rozgrywane w pięknej 
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu.

Drużyny zostały podzielone na 2 grupy: 

Grupa A

Niedźwiadki
WIL Warszawa
FCL Silesia
ZZL Pabianice
Toruń
BIL Bydgoszcz
Kielce

Grupa B

Soccer Białystok
Medyk Zabrze
WMIL Olsztyn
MEDIKUS Lublin
OIL Warszawa

Sport

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej „Mielec 20I7”

Pierwszy dzień (sobota) to mecze eliminacyjne, a wieczorem 
wspólne spotkanie integracyjne w klubie „Studio 8”. Drugi dzień 
(niedziela) pozostałe mecze eliminacyjne, półfinałowe i finałowe.

Ostatecznie w meczu o III miejsce MEDIKUS Lublin pokonał Soc-
cer Białystok, a w meczu o I miejsce drużyna ZZL Pabianice poko-
nała zespół Niedźwiadki 4 : 0 przejmując tytuł Mistrza Polski 2017.

Rozdano również tytuły i nagrody indywidualne. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybrany został Mateusz Zasadny z drużyny 
Niedźwiadki, najlepszym bramkarzem Sebastian Telesz z Kielc, a 
królem strzelców po raz kolejny Patryk Fabiszewski z Białegostoku 
ex aequo z Łukaszem Krotowskim z Pabianic.

Turniej odbywał się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili chęć spotkania za rok na kolejnych Mistrzo-
stwach w Mielcu.

Organizator: lek. med. Zbigniew Bober

ZZL Pabianice

Niedźwiadki

W dniach 25-26 listopada 2017 roku odbyła się XXIII edycja Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce 
Nożnej „Mielec 2017”.

Ogłoszenia, komunikaty
***********************************************************************

„Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie zatrudni lekarzy i felczerów, w 
szczególności lekarzy-emerytów na pełnienie dyżurów lekarskich 
(umowa- zlecenie)”. 

Dane kontaktowe: 
e-mail: izba.rzeszow@gmail.com, tel. (17) 850 68 23 

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

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszo-
wie zatrudni lekarzy na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

Bliższe informacje - nr telefonu 17/8672030, 8672048

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

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

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

***********************************************************************
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy zatrudni   lekarza okulistę do 
pracy  w Oddziale Okulistyki.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-200 Dębica ul. Krakowska 91
tel. 14 670-30-20 fax: 14 670-28-49
email: info@zoz-debica.bazy.pl

**********************************************************************
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TRADYCJA I FLORYSTYKA

Nazwa tych świąt jest różna, w zależności od kraju. My przy-
jęliśmy ją od Czechów wraz z chrześcijaństwem, która nawią-
zuje do cudu zmartwychwstania, mającego miejsce w nocy. 
Dla chrześcijan Wielkanoc jest czasem niezwykłym - budzi 
nadzieję, którą niesie zwycięstwo nad śmiercią. Jest czasem 
prawdziwej radości, podkreślonej także we florystycznych de-
koracjach, które powinny być przepełnione żywymi barwami. 
Nie powinno w nich zabraknąć pięknych, wiosennych kwiatów 
- słonecznych żonkili, pastelowych hiacyntów, szafirów w kolo-
rze wiosennego nieba i tulipanów we wszystkich możliwych 
barwach. Do kompozycji powinniśmy dodać związane z Wiel-
kanocą symbole. Z całą pewnością powinny się w nich znaleźć 
jajka - symbol nowego życia, gałązki z pąkami, bazie i bukszpan 
w kolorze nadziei i odradzającego się życia. Dobrze kompono-
wać się będzie biel, symbolizująca światło, radość i czystość.

 
NATURALNE, FARBOWANE, MALOWANE

Jajko symbolizuje początek nowego życia, w chrześcijań-
stwie związane jest ze zmartwychwstaniem Chrystusa i ozna-
cza nadzieję wiecznego życia. To właśnie ono od zawsze było 
symbolem rozważań nad początkiem życia jako źródło wszel-
kiego początku. Aby jadło wielkanocne było bardziej kolorowe, 
święconka zaś mieniła się kolorami, zaczęto jajka malować. Naj-
starsza pisanka pojawiła się w Polsce w X wieku. Pierwsze ma-
lunki na jajkach robiono gorącym woskiem, na którym igłą wy-
drapywano rozmaite wzorki. Zwyczaj dekorowania jajek znany 
był już w starożytności. W Egipcie motywem zdobniczym były 
skarabeusze, chińskie malowano w kwiaty wiśni i chryzantem. 
Do Europy zwyczaj zdobienia jajek przywieźli Persowie. 

My często zadajemy sobie pytanie: co było pierwsze - jajko 
czy kura. Ab ovo - od jajka - zwrot łaciński, oznacza od samego 
początku. A więc jednak jajko.

PRAWDA O JAJKU

Spójrzmy teraz na świąteczne jajko nieco inaczej i spróbuj-
my wytłumaczyć tę jego ważność. Obalając stare mity o szko-
dliwości jajek postarajmy się poznać prawdę o jajku.

•	 Jajko	jest	źródłem	pełnowartościowego,	przyswajane-
go białka. W całym jajku kurzym zawarte jest 65% wody, 12% 
białka, 10% tłuszczu, 1% węglowodanów, 11% związków mine-
ralnych i około 85 kcal energii metabolicznej

•	 Posiada	 wysoką	 wartość	 biologiczną,	 jest	 źródłem	
cennych aminokwasów, a jego idealny skład przyjmowany jest  
przez Światową Organizację Zdrowia  jako wzorzec (określony 
mianem 100) w odniesieniu do innych produktów. 

•	 Tłuszcz	 zawarty	w	 jajku	w	 2/3	 	 stanowią	 nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe. Ponadto zawiera lecytynę i cały arsenał 
witamin (poza witaminą C), zwłaszcza duże ilości witaminy A, 
choliny, kwasu pantotenowego oraz związków mineralnych 
(głównie fosforu, magnezu i żelaza). Jest zatem pożywieniem 

  

niskokalorycznym i dostarcza bardzo dużo potrzebnych dla 
organizmu człowieka składników odżywczych wskazanych dla 
wszystkich grup wiekowych. 

•	 Nawoływanie	 do	 ograniczenia	 spożywania	 jaj	 spo-
wodowane było fobią cholesterolową. Bardziej od jajek chole-
sterotwórcze są tłuste mięsa, wątróbka czy kiełbasa. Jajko, ow-
szem, zawiera w żółtku dość dużo cholesterolu (około 25 mg), 
ale badania prowadzone głównie w Stanach Zjednoczonych 
dowiodły, że cholesterol z jaj nie powoduje zmian miażdżyco-
wych. Jest on głównie związany z frakcją lipidową o wysokiej 
gęstości, czyli jest to tzw. dobry cholesterol.

Rozważając za i przeciw w konsumowaniu jajek, zauważmy 
że żadne inne pożywienie poza mlekiem matki nie posiada 
wszystkich składników potrzebnych człowiekowi jak jajko. 

Natura stworzyła jajko po to, aby zaspokoić potrzeby no-
wego życia.

Niech będzie więc jak u Rzymian - ab ovo ad mala - od jajka 
do jabłka, czyli od początku do końca.

Zatem, uwzględniając wielkanocne święta, nie szczędź-
my jajek na różne sposoby - w kompozycjach i na wielka-
nocnym stole. Natomiast składając życzenia, dzielmy się 
nimi „na zdrowie”.

Prawdziwie radosnych świąt Zmartwychwstania w dołączeniu 
budzącej się przyrody, pięknych floralnych dekoracji i smacznego 
jajka najlepiej od ekologicznej kury

życzy
Anna Rydzik

Wielkanoc - najstarsze święto chrześcijańskie, od siedemnastu wieków obchodzona w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni księżyca. Jest świętem ruchomym, przypadającym w okresie od 22 marca do 25 
kwietnia.  W symbolice wielkanocnych świąt przeplatają się wątki z różnych kultur i epok.

Święta


