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Otyłość staje się plagą współczesnych czasów, ma swoje miejsce 
pod nr E66 na liście chorób przewlekłych Światowej Organizacji 
Zdrowia. Ta epidemia dotarła także do Polski, gdzie na otyłość 

chorych jest 25 proc. osób, łącznie na nadwagę  i otyłość choruje od 50 
do 70 procent dorosłych. O problemie i sposobach leczenia piszą w tym 
numerze  rzeszowscy lekarze dr Agnieszka Bąk  i dr Maciej Matłok. Jest też 
rozmowa z pacjentem po zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości oraz 
porada dietetyka. A całość uzupełnia w swoim felietonie propagatorka 
zdrowego i aktywnego trybu życia dr  Anna Siwińska.

Kobiety z terenów wiejskich nie mają dobrego dostępu do porad gine-
kologicznych - to wniosek NIK, która skontrolowała też Podkarpacie. O 
tym co szwankuje w naszym regionie w wywiadzie z rzecznikiem rze-
szowskiej Delegatury NIK Andrzejem Trojanowskim.

Rząd  próbuje reformować ochronę zdrowia. Na Ekonomicznym Forum 
w Krynicy poświęcono sporo czasu tym problemom. Wydaje się, że jest 
zrozumienie problemu mówi o tym w ty Biuletynie z nadzieją ale bar-
dzo ostrożnie rzeszowski lekarz dr Zdzisław Szramik vice przewodniczący 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

O zróżnicowanej i niedostępnej dla wszystkich pacjentów refundacji le-
ków dla chorych na Alzheimera i Parkinsona  w refleksyjnej  formie  sy-
gnalizuje w swoim cyklu  Fotografia z wierszem dr Elżbieta Płonka -Półto-
rak,  neurolog zajmująca się tymi chorobami.
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Rozmowa z lek. med. Zdzisławem Szramikiem
v-ce przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Lekarz powinien leczyć,
a nie być urzędnikiem

Uczestniczył Pan w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Tam 
sporo miejsca poświęcono między innymi kondycji pol-
skiej służby zdrowia. W debacie o tych problemach udział 
wzięli między innymi premier Mateusz Morawiecki i mini-
strowie z sześciu resortów. Premier zwrócił uwagę na kilka 
aspektów związanych z poprawą sytuacji w tej dziedzinie. 
Jaki ma to związek ze wzrostem PKB?

Na pewno są pierwsze symptomy poprawy, przede wszyst-
kim w innej filozofii patrzenia na problem ochrony zdrowia. 
Wszyscy przedstawiciele rządu przyznali, że pieniądze zain-
westowane w ochronę zdrowia, są inwestycją która powinna 
się zwrócić. Chory szybko wracający do zdrowia, a co za tym 
idzie- do pracy, nie będzie pobierał zasiłku, renty czy innych 
form wynagradzania i będzie przyczyniał się do podnoszenia 
PKB. To na pewno napawa optymizmem choć nadal nie mamy 
czytelnych sygnałów, że nastąpiła zmiana mentalności w dzie-
dzinie finansowania. Nadal dominuje NFZ, instytucja, która nie 
mając nic wspólnego z ekonomią, wycenia procedury me-
dyczne. Nadal są nadwykonania i konkursy ofert nie mające 
nic wspólnego z zasadami obowiązującymi w gospodarce. 
Póki nie będzie przywróconych zdrowych mechanizmów eko-
nomicznych, takich jak w każdym innym sektorze gospodarki 
to nadal nie będziemy spokojni, że system stoi już na nogach, 
a nie nadal na głowie. 

Oprócz ministra zdrowia udział w debacie wzięli przedsta-
wiciele innych resortów co świadczy że problem jest zło-
żony.

Oczywiście. Była minister edukacji, gdyż dbałość o zdrowie po-
winno zaczynać się już od lekcji w szkole, skąd powinno się 
wynosić pewną wiedzę i nawyki zdrowego trybu życia. Była 
minister finansów, była rzeczniczka rządu która jak się okazuje 
jest również lekarzem, byli też ministrowie rozwoju i cyfryzacji. 
To pokazuje złożoność problemu i konieczność stworzenia ta-
kich systemów, które pozwolą na uzupełnianie się, wydawać 
by się mogło, różnych sektorów w jednym konkretnym celu, 
w dobrym funkcjonowaniu służby zdrowia. Jeżeli nie będzie 
zdrowych obywateli, zdrowych pracowników to cała gospo-
darka nie będzie dobrze funkcjonować. Omawiając działalność 

ZUS wszyscy stwierdzili, że szybki powrót do pracy ogranicza 
wydatki na leczenie.

Zabrakło mi w tych rozmowach dyskusji na temat mających 
wejść w życie e-zwolnień. My nie jesteśmy przeciwni wprowa-
dzeniu tej innowacji, jesteśmy przeciwni formom i metodom 
ich wprowadzenia. Ponadto jesteśmy za kontynuowaniem 
jeszcze przez jakiś czas dotychczasowych form wypisywania 
zwolnień, mając na względzie lekarzy w podeszłym wieku, dla 
których e-zwolnienia są prawdziwą rewolucją. Powinniśmy się 
także zastanowić nad możliwościami technicznymi małych 
ośrodków czy lekarzy pracujących w terenie. Nie mówi się tak-
że o kosztach, a będą to niebagatelne kwoty. Pytanie: kto za 
to zapłaci? 

Wykształcenie lekarza to kwota od 05 - 1 mln złotych Od 
1989 roku z Polski wyjechało ponad 30 tys. lekarzy Czy te 
rozmowy, jak choćby w Krynicy, a później zakładając już 
działania sprawią, że tendencja związana z wyjazdami 
zmniejszy się?

W tej chwili jest to trudne do przewidzenia. Liczba wyjeżdża-
jących lekarzy jest odwrotnie proporcjonalna do warunków 
pracy i do zarobków. Jeżeli te czynniki się poprawią, łatwiejszy 
będzie na przykład dostęp do specjalizacji, to na pewno licz-
ba wyjeżdżających się zmniejszy. Jest jeszcze jeden czynnik, w 
Polsce zdecydowanie zmalało poszanowanie dla naszego za-
wodu. Często spotykamy się z nieuzasadnioną agresją pacjen-
tów. System jest niewydolny- to sprawia, że pacjenci oczekują 
pomocy medycznej w miejscach, które są przygotowane do 
innych zadań w lecznictwie. Odmowa względnie długie kolej-
ki sprawiają agresję pacjentów. 

Przejdźmy teraz do e-recept. Jak twierdzi ministerstwo 
wprowadzenie nowego rozwiązania doprowadzi do 
uszczelnienia systemu, a w związku z tym do oszczędno-
ści. Finanse mają być przeznaczone na skrócenie kolejek.

Tu też na dzień dobry kłania się techniczna strona tej innowa-
cji. Druga sprawa to realizacja tych recept. W jakich aptekach 
będzie można otrzymać leki. Czy w wyznaczonych czy w każ-
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dej. Na zachodzie ten system działa, lekarze wskazują aptekę z 
tą różnicą, że tam nie ma problemów z lekami. U nas w wielu 
przypadkach realizacja nie jest wykonywana „od ręki”. Czy będą 
oszczędności? Takie oszczędności mielibyśmy gdyby wprowa-
dzono indywidualne karty rejestrujące nazwę leku, liczbę za-
mówionych wcześniej opakowań itd. Obecnie każdy pacjent 
może chodzić do kilku lekarzy i otrzymywać receptę na wybra-
ny lek wielokrotnie. 

Minister zdrowia zwrócił uwagę na konieczność sprawie-
dliwego podziału środków. Dodał, że muszą zniknąć dys-
proporcje w dostępie do podstawowych terapii zwłaszcza 
onkologicznych i kardiologicznych. To cały czas życzenia, 
czy są jakieś działania w tym kierunku?

Obecny minister jest pierwszą osobą pełniącą tę funkcję, z któ-
rą można rzeczowo porozmawiać. W związku z tym mam dla 
niego dużo szacunku. Natomiast nie wiem, na ile jest suwe-
renny. Nie tak dawno obcięto ceny wielu procedur kardiolo-
gicznych. Polska zrobiła w tej dziedzinie znaczny krok naprzód, 
powstało wiele miejsc leczenia choroby niedokrwiennej serca 
i osiągnęliśmy wyniki na skalę europejską. Obcięcie funduszy 
na pewno będzie miało w niedalekiej przyszłości swoje nega-
tywne konsekwencje. Podobnie jest w onkologii. Nie mamy 
zbyt wiele najnowocześniejszych urządzeń typu PET. W związ-
ku z tym diagnostyka nie jest bardzo dostępna, a co za tym 
idzie szybka, bo tworzą się kolejki. Z drugiej strony przezna-
czamy zbyt mało pieniędzy na innowacyjne leki onkologicz-
ne, które są stosowane na zachodzie i dają dobre efekty. W na-
szym przypadku często stosujemy leki, które produkowane są 
od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, co stawia nas w zupełnie 
innym miejscu. Jesteśmy w innej lidze. Nie możemy więc sto-
sować tych samych kryteriów oceny, jeżeli mamy inne warunki 
leczenia.

To tyle może jeżeli chodzi o kwestie poruszane na spo-
tkaniu w Krynicy. Resort zdrowia realizując wcześniejsze 
zapowiedzi podwyżek dla lekarzy dodał w nowelizacji 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nieoczekiwa-
ny warunek. Lekarze mogą otrzymać podwyżkę i zarabiać 
do 6750 złotych, ale tylko wtedy jeżeli podpiszą „lojalkę”. 
Zobowiązać się muszą do tego, że nie będą podejmować 
pracy w innych jednostkach realizujących kontrakty z NFZ 
tylko w swojej macierzystej placówce. Co związkowcy są-
dzą o takim warunku?

Nie bardzo zrozumiałe są intencje tego zapisu. Jeżeli lekarze 
zrezygnują z pracy w innych jednostkach możemy doprowa-
dzić do niedoboru lekarzy. Jest co prawda klauzula, że przy 
braku lekarzy dyrekcja może stosować wyjątki. Jeżeli te zasady 
będą przestrzegane restrykcyjnie to może się okazać że leka-
rzy jest za mało. Potwierdzi to opinię panującą od dłuższego 
czasu. Lekarz powinien służyć przede wszystkim pacjentowi, a 
nie administracji czy zaspokajaniu potrzeb NFZ, Urzędu Staty-
stycznego i innych urzędów.

Być może w zmianie panującej sytuacji pomoże decyzja o 
zwiększeniu miejsc na studiach medycznych. Jeszcze 3-4 
lata temu miejsc było około 3 tysiące, w tym roku akade-
mickim ma być 4700.

To na pewno dobra decyzja. Ale jeżeli nie zmieni się moż-
liwości robienia specjalizacji, jak nadal będą marne zarobki i 
złe warunki pracy, nie będzie satysfakcji z wykonywanej pra-
cy- sytuacja nie ulegnie poprawie. Nadal spora grupa lekarzy 
wyjeżdżać będzie za granicę lub  szukać zajęcia w innych dzie-
dzinach gospodarki nie związanych z leczeniem. 

Dziękujemy za rozmowę

Nominacje
WOJEWODA PODKARPACKI EWA LENIART WRĘCZYŁA 
POWOŁANIE NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJE-
WÓDZKIEGO W DZIEDZINIE KARDIOLOGII DR. N. MED. 
MARKOWI STYCZKIEWICZOWI.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz od 2014 r. jest ordynatorem 
Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w 
Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. 
Ks. B. Markiewicza. Na stanowisko konsultanta wojewódz-
kiego – na pięcioletnią kadencję – został powołany z dniem 
20 sierpnia br.

Konsultant, w ramach pełnienia swojej funkcji, wykonuje 
m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla orga-
nów administracji rządowej, podmiotów tworzących w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego 
Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również 
przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdro-
wotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

źródło : www. rzeszow.uw.gov.pl



4 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Wywiad

Podkarpacie wypadło powyżej 
średniej
NIK przeprowadziła kontrolę „Dostępność świadczeń 
ginekologiczno - położniczych  na terenach wiejskich 
finansowanych ze środków publicznych” dotyczącą lat 
2016 i 2017.  Skontrolowano 24 przychodnie wiejskie w 
8 województwach,  wśród których było też wojewódz-
two Podkarpackie . Jak wypadliśmy w tej ocenie?

Andrzej Trojanowski: W raporcie NIK precyzyjnie zostały 
wskazane zakres i skala problemów. Zachęcam  do jego 
lektury,  zwłaszcza osoby, które zawodowo zajmują się tym 
tematem. Jeden z załączników poświęcony jest konkluzjom 
z panelu ekspertów, które mogą być pomocne w uspraw-
nieniu rozwiązania  tego problemu.  Konieczne też było  -  z 
uwagi na ustalenia w skali kraju - skierowanie wniosków po-
kontrolnych do Ministra Zdrowia. Po ich przyjęciu i realizacji 
powinny usprawnić ten obszar. Nasze województwo, jeśli 
porównamy je do innych województw tzw. „ściany wschod-
niej” wypada nieźle. W pozostałych województwach niektó-
re dane są alarmujące. W woj. lubelskim np. na jedną  po-
radnię ginekologiczno-położniczą  na terenach wiejskich 
przypada blisko 28 tys. kobiet, a na Podlasiu prawie 24 tys. 
Na Podkarpaciu  jest to 7.5 tys.  To również niżej niż średnia 
dla skontrolowanych województw, która wynosiła  10 tys. 
kobiet na jedną poradnię.
Także na terenach miejsko - wiejskich i miejskich te dane 
są lepsze od średniej.  Jeżeli z kolei popatrzymy na liczbę 
poradni to na 160 gmin Podkarpacia,  w 64 nie było takich 
placówek. Stanowi to 40 procent. I znów porównując to do 
sąsiadów, podobne dane były w Małopolsce i Świętokrzy-
skim, natomiast znacznie gorsze bo około 60 procent w Lu-
belskim i blisko 80 procent  na Podlasiu.
Mamy też jeden z najlepszych wskaźników w kraju dotyczą-
cy liczby zgonów okołoporodowych na 100 tys. urodzeń, 
wynoszący 5,41.  

Generalnie nasze województwo wypada nieźle, ale jest 
oczywiście obszar wymagający poprawy, zwłaszcza doty-
czący odległości do poradni.   Wprawdzie nie mamy tak 
złych wyników jak było to w kraju, gdzie w najdalszym miej-
scu było odległość wynosiła 50 km, ale w niektórych powia-
tach  np. leskim i bieszczadzkim było to odpowiednio do  
33 km i 22 km. Tam też sytuacja jest najtrudniejsza, jeśli cho-
dzi o chętnych lekarzy do  udzielania tego typu świadczeń. 

Kontrolowano także standardy opieki okołoporodowej. 
Jak przestrzegają ich podkarpackie poradnie ?

Skontrolowaliśmy trzy poradnie prowadzone przez pod-
mioty ze Stubna, Niebylca i Krościenka Wyżnego. 

Na wartość opieki wpływają nie tylko standardy ale także 
dostępność i prawidłowość świadczeń, która zależy od per-
sonelu i sprzętu -  tutaj nie mieliśmy zastrzeżeń. Zarówno 
personel posiadał kwalifikacje,  jak i gabinety były wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt.  Problemy pojawiały się na-
tomiast przy przestrzeganiu ustalonych harmonogramów, 
które nie zawsze były właściwie stosowane. Uznaliśmy, że w 
dwóch z tych placówek zapewniono właściwe warunki do 
udzielania świadczeń ambulatoryjnych z zakresu ginekolo-
gii i położnictwa. A wracając do standardów: prawie żaden 
z kontrolowanych podmiotów w kraju  również  i na Pod-
karpaciu nie zapewnił ich w pełnym zakresie.

Z kontroli wynika, że nie wszystkim kobietom w ciąży 
wykonano pełny zakres badań zalecanych standardami 
opieki okołoporodowej. Dotyczyło to też placówek z 
naszego województwa ?

Standardy obejmują  pakiet 42 badań,  a niemal żaden z 
zakładów nie wykonał ich w komplecie. Było to tłumaczone 
różnie w zależności od przypadku: np. tym  że pacjentka 
zgłosiła się w późniejszym etapie ciąży, przyszła z własnymi 
wynikami lub zdaniem lekarza w danym przypadku kon-
kretne badanie nie było konieczne.  

NIK zwraca jednak uwagę, że stosownie do obowiązują-
cych przepisów, pacjent ma prawo do badań  odpowia-
dających  wymogom aktualnej wiedzy. Takie świadczenia 
zostały skatalogowane w standardach, więc zdaniem Izby 
powinny one być w pełni realizowane jako niezbędne mi-
nimum zapewniające  właściwą opiekę zdrowotną. 

Wśród  pokontrolnych wniosków pojawił się też taki, że 
nie wszędzie  kobiety miały  prawo do intymności, co 
jest szczególnie wskazane podczas  badań ginekolo-
gicznych. Jak to wygląda to w naszym województwie?

Spośród trzech skontrolowanych podmiotów sytuacja taka 
wystąpiła w jednym gabinecie lekarskim. Wbrew przepi-
som nie miał on bezpośredniego połączenia z pomieszcze-
niem higieniczno -  sanitarnym. Ponadto, fotel do badań był 
tak usytuowany, że był on widoczny dla osób wchodzących 

Rozmowa z Andrzejem Trojanowskim  rzecznikiem Rzeszowskiej Delegatury  Najwyższej Izby Kontroli
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do gabinetu. Prowadzący poradnię przystąpił  - jeszcze w 
trakcie kontroli -  do usunięcia tych nieprawidłowości.  To są  
wyniki z trzech zbadanych placówek, natomiast publikując 
ten raport uczulamy wszystkich prowadzących tego typu 
poradnie, że są to istotne kwestie,  na które należy zwrócić 
uwagę.

Reasumując, jakie są zalecenia pokontrolne zarówno 
dla  podmiotów  prowadzących placówki jak i podkar-
packiego NFZ ?

Zalecenia  proponowane przez NIK dla NFZ dotyczą kon-
traktowania dla terenów mniejszych niż powiat. Akurat 
w woj. Podkarpackim ten problem nie wystąpił,  bo kon-
traktowano świadczenia dla gmin lub grup gmin. Nato-
miast wnioski dla zakładów opieki zdrowotnej, to przede 
wszystkim wykonywanie wszystkich świadczeń objętych 

Opracowanie: NIK na podstawie wyników kontroli. Źródło: Materiały prasowe NIK

standardami opieki okołoporodowej, udzielanie świadczeń 
zgodnie z harmonogramem, a także bieżące wykonywanie 
przeglądów aparatury technicznej, gdyż jej stan może mieć 
wpływ na jakość wykonywanych świadczeń, a przez to na 
zdrowie pacjentek. 

Ocena Podkarpacia nie wypadła więc najgorzej  kiedy 
patrzymy na te wnioski i zalecenia pokontrolne. 

Podstawowe i zasadnicze wskaźniki były powyżej średniej,  
natomiast, to na co zwracamy uwagę w raporcie, to fakt, że 
57 procent kobiet w województwie mieszka na wsi, a na te-
renach wiejskich rodzi się 60 procent noworodków z Pod-
karpacia. Zatem   wszystkie zalecenia NIK wymagają  uwagi 
i dopilnowania przez osoby i podmioty odpowiedzialne.

Dziękujemy za rozmowę
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EPIDEMIA XXI wieku
Otyłość jest chorobą przewlekłą o wieloczynnikowym 
podłożu. Częstość  zachorowania sukcesywnie rośnie. 
Problem dotyczy całego świata, wszystkich grup wieko-
wych, obu płci. Światowa Organizacja  Zdrowia wpisała 
ją na listę chorób przewlekłych o numerze statystycznym 
E66. Choroba generuje skutki zdrowotne  i swoiste konse-
kwencje. Żadna ze znanych chorób nie powoduje tylu po-
wikłań. Na początku XXI wieku na świecie umiera więcej 
ludzi z powodu nadmiernego jedzenia niż z powodu gło-
du. Koszty ekonomiczne związane z otyłością znajdują się 
na trzecim miejscu w rankingu współczesnych zagrożeń 
ekonomicznych (po wydatkach na zbrojenie i wydatkach 
związanych z paleniem papierosów).  Jaka jest sytuacja 
w naszym kraju? W Polsce łącznie na nadwagę i otyłość 
choruje 50-70% dorosłych, w tym na otyłość ponad 25%. 
 

Mała aktywność fizyczna i łatwy dostęp do wysokoprzetworzo-
nej  i wysokoenergetycznej żywności to podstawowe czynniki 
środowiskowe sprzyjające zachorowaniu. Nie bez znaczenia są 
również czynniki genetyczne, stosowanie niektórych leków, za-
burzenia hormonalne .Istnieje również hipoteza, że do rozwoju 
otyłości przyczynić się może niedożywienie w okresie płodo-
wym, które w wyniku rozwoju mechanizmów kompensacyjnych 
skutkuje wzmożonym łaknieniem i lepszą przyswajalnością po-
karmów po urodzeniu. Coraz częściej otyłość postrzegana jest 
jako choroba o podłożu psychosomatycznym gdyż w wielu 
przypadkach rozpoznaje się dodatkowo takie zaburzenia od-
żywiania jak zespół kompulsywnego jedzenia, zespół nocnego 
jedzenia czy nałogowe jedzenie. Czynnikami rozwoju otyło-
ści u dzieci są niski poziom wykształcenia rodziców, niskie do-
chody, otyłość rodziców, stres i jego kompensowanie jedzeniem. 
Brak poczucia więzi, miłości i akceptacji ze strony rodziców może 
powodować, że jedzenie staje się kompensacją przeżywanych 
trudności i niepowodzeń (zastępuje inne potrzeby emocjonal-
ne).Wtedy otyłość jest patologiczną reakcją obronną. Z drugiej 
strony, zmuszanie dziecka do jedzenia również może być me-
chanizmem kompensacyjnym emocji rodzica, który nie umie 
inaczej okazywać uczuć i chce zmniejszyć swoje poczucie winy. 
Często zwraca również uwagę fakt, że rodzina otyłego dziecka to 
rodzina wewnętrznie dysfunkcyjna. Dziecko z jednej strony jest 
angażowane w spór między matką a ojcem, a z drugiej rodzice 
wykazują w stosunku do niego nadopiekuńczość i zniekształcają 
mu obraz rzeczywistości.

Niezależnie jednak od pierwotnej przyczyny choroby do nad-
miernego odkładania się tkanki tłuszczowej w organizmie za-
wsze prowadzi dodatni bilans energetyczny, czyli nadmiar ener-
gii pobranej nad wydatkowaną. Wraz z nasilaniem się choroby 
rośnie liczba jej powikłań takich jak cukrzyca t.2, nadciśnienie 
tętnicze i inne schorzenia układu krążenia, zaburzenia lipido-
we, zespół bezdechu sennego, niealkoholowa  stłuszczeniowa  
choroba wątroby, choroby układu ruchu. Dla przykładu: u pa-
cjentów z BMI powyżej 35 ryzyko wystąpienia cukrzycy wzrasta 
aż 60 krotnie! Duże metaanalizy potwierdzają, że otyłość i spo-
wodowane nią insulinooporność i hiperinsulinemia są ważnymi 
czynnikami rozwoju wielu nowotworów (sutka, trzonu macicy, 
wątroby okrężnicy, nerki, gruczolakoraka przełyku…. )oraz zabu-
rzeń hormonalnych prowadzących do bezpłodności. Naukowcy 
twierdzą, że ok.40-60 % wszystkich nowotworów można uniknąć 

dzięki prewencji pierwotnej (szczupła sylwetka, odpowiednia 
aktywność fizyczna, dieta z dużą zawartością warzyw).Otyłość 
jest niezależnym czynnikiem występowania chorób dermato-
logicznych np. ropni mnogich, róży, łuszczycy czy przewlekłej 
niewydolności żylnej i zmian skórnych w jej przebiegu. Ponadto 
otyłość powoduje obniżenie jakości życia i współwystępowanie 
wielu zaburzeń emocjonalnych jak obniżenie samooceny, de-
presji i zaburzeń lękowych. Już w szkole dzieci otyłe mają mniej 
kolegów, dorośli otyli są rzadziej zatrudniani i gorzej zarabiają. 
Otyłość zwiększa również ryzyko wystąpienia niepełnosprawno-
ści oraz przedwczesnej śmierci. Rosną więc koszty bezpośrednie 
wynikające z opieki zdrowotnej oraz pośrednie - zwolnienia le-
karskie, renty, nadumieralność ludzi w wieku produkcyjnym. Sku-
teczne leczenie nadwagi i otyłości jest zatem ważne ze wzglę-
dów zarówno indywidualnych jak i społecznych.
U dorosłych, podobnie jak u dzieci i młodzieży, do oceny stanu 
odżywienia stosuje się wskaźnik  BMI ( u dzieci wynik powinien 
zostać odniesiony do norm właściwych dla wieku i płci zawar-
tych w siatkach centylowych).
Nadwaga-BMI 25-29,9 kg/m2
Otyłość:  I stopnia-BMI 30-34,9 kg/m2
                 II stopnia-BMI 35-39,9 kg/m2
                 III stopnia-BMI > lub =40 kg/m2
Pośrednim, łatwym do wykorzystania, wskaźnikiem trzewnej 
dystrybucji tkanki tłuszczowej, która wiąże się ze zwiększeniem 
ryzyka rozwoju powikłań otyłości, jest pomiar obwodu talii. 
Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi IDF otyłość trzewną roz-
poznaje się u dorosłych Europejczyków przy obwodzie talii:
-u mężczyzn > lub = 94 cm
-u kobiet > lub = 80 cm.

Skuteczne leczenie otyłości wymaga kompleksowego i zindywi-
dualizowanego podejścia do chorego. W zależności od rozpatry-
wanej  sytuacji klinicznej, w leczeniu otyłości stosuje się szeroki 
wachlarz metod obejmujących leczenie dietetyczne i ruchowe, 
terapię behawioralną, farmakoterapię, jak również leczenie chi-
rurgicznie. Metoda leczenia powinna być dobierana indywidual-
nie w zależności od stanu odżywienia, występowania powikłań 
oraz problemów psychologicznych pacjenta. Nie bez znaczenia 
jest również dostępność do wszystkich tych metod. Osiągnięcie 
celu wymaga współpracy ze strony dietetyka, psychologa, fizjo-
terapeuty, chirurga bariatry oraz lekarza kierującego na leczenie.
Podstawą leczenia dietetycznego jest zmniejszenie całkowitej 
ilości spożywanej energii. W profilaktyce nadwagi i otyłości zale-
ca się regularne spożywanie 3-5 posiłków dziennie w połączeniu 
z regularną aktywnością fizyczną(45-60 min codziennego umiar-
kowanego wysiłku). W programie leczenia pacjenta z nadwagą 
i otyłością należy uwzględnić m.in nawyki żywieniowe, poziom 
aktywności fizycznej, wiedzę pacjenta na temat żywienia oraz 
ocenić jego motywację do zmiany. Konieczne jest opracowanie 
realistycznego celu,  tj. spadek masy ciała o ok.10 % w czasie 3-6 
miesięcy, utrzymanie efektu przez kolejne 3-6 miesięcy, a następ-
nie dalszej redukcji o kolejne 10 %. Pacjent powinien mieć świa-
domość, że dla jego zdrowia korzystna jest wolna, ale trwała re-
dukcja masy ciała. Nadmiernie restrykcyjne i niezrównoważone 
diety nie powinny być stosowane, gdyż są nieefektywne, a przy 
dłuższym stosowaniu  mogą być szkodliwe dla zdrowia.  
 Terapia behawioralna poprawia przestrzeganie zaleceń 
dietetycznych oraz wpływa na zwiększenie aktywności fizycznej.
Farmakoterapia w leczeniu nadwagi i otyłości powinna być sto-
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sowana tylko jako dodatek do terapii, a nie jako jedyna interwen-
cja. Powinna być proponowana pacjentom u których potencjal-
ne korzyści przeważają nad ryzykiem związanym z przewlekłym 
leczeniem. Zarejestrowanymi obecnie w Unii Europejskiej leka-
mi wspomagającymi redukcję masy ciała są: lek złożony z chlo-
rowodorku naltreksonu i chlorowodorku bupriopionu, liraglutyd 
i oristat (w Polsce dostępny jest tylko pierwszy i trzeci). Oristat ze 
względu na lokalny mechanizm działania w przewodzie pokar-
mowym ma ograniczony zakres wskazań i może być skuteczny u 
chorych preferujących tłuste pokarmy. Lek ten zmniejsza wchła-
nianie spożytych tłuszczów, przez co zmniejsza dowóz energii. 
Nie wywiera jednak wpływu na ośrodkową regulację poboru 
pokarmu(uczucie głodu, sytości i apetytu).

Preparat złożony zawiera dwie substancje czynne- chlorowodo-
rek bupropionu i chlorowodorek naltreksonu. Każda z tych sub-
stancji jest stosowana w monoterapii   od wielu lat ale w innych 
wskazaniach. Połączenie obu tych substancji jest uzasadnione z 
powodu ich synergistycznego wpływu  na pobór pokarmu. Obie 
te substancje działają na te same regiony anatomiczne ośrodko-
wego układu nerwowego-jądro łukowate podwzgórza(ośrodki 
sytości i głodu) i mezolimbiczny dopaminergiczny układ nagro-
dy (poszukiwanie konkretnego pokarmu nie w celu zaspokoje-
nia głodu, ale odczucia przyjemności z jego spożycia). Badania 
kliniczne potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowa-
nia tego leku. Wskazaniem do zastosowania farmakoterapii jest 
otyłość lub nadwaga (BMI > lub =25kg/m2)współistniejąca z > 
lub =1 chorobą będącą powikłaniem otyłości u chorego, u któ-
rego, stosując leczenie niefarmakologiczne, nie osiągnięto celu 
terapeutycznego i u którego nie występują przeciwwskazania. W 
trakcie 56 tygodni leczenia co najmniej 5-procentową redukcję 
masy ciała uzyskano odpowiednio u 54% i 49% chorych, a co naj-
mniej 10-procentową redukcję masy ciała odpowiednio u 32% i 
22%. Farmakoterapia powinna być stosowana tak długo, jak jest 
skuteczna i dobrze tolerowana, ponieważ otyłość jest chorobą 
przewlekłą. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania farmakoterapii 
redukcja masy ciała jest mniejsza niż 5% u pacjentów bez roz-
poznania cukrzycy typu 2 i mniejsza niż 3% u pacjentów bez tej 
choroby, jej kontynuacja jest nieuzasadniona.
Jednak zachowawcze leczenie otyłości, a przede wszystkim oty-
łości III stopnia, jest mało efektywne, zwłaszcza w aspekcie uzy-
skania długoterminowych wyników. Jedyną metodą o udowod-
nionej skuteczności  jest leczenie chirurgiczne. Wskazaniem do 
takiego leczenia jest :
- otyłość III stopnia-olbrzymia(BMI> lub =40kg/m2) ,
- II stopnia (BMI 35-40kg/m2) z występującymi powikłaniami oty-
łości(np. cukrzyca typu 2,nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrod-
nieniowa stawów),
-chorzy z BMI 30-35 i cukrzycą, u których nie udaje się osiągnąć 
celów terapeutycznych pomimo intensywnego leczenia,
- chorzy , którzy przebyli wcześniej zabiegi  bariatryczne i nie zo-
stał u nich osiągnięty cel terapeutyczny. 
Leczenie bariatryczne generalnie dotyczy osób w wieku 18-65 
lat. Warunkiem podjęcia leczenia chorych powyżej 65 roku życia 
jest stan ogólny i wiek biologiczny, który nie zwiększa w  istotny 
sposób zagrożenia związanego  z samym zabiegiem. W tej grupie 
wiekowej zabieg przyczynia się głównie do poprawy jakości życia 
a nie na jego wydłużeniu. W pewnych przypadkach klinicznych 
wykonuje się również  operacje u dzieci.    

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego powinna 
być podjęta po całościowej i wielospecjalistycznej ocenie sta-
nu zdrowia chorego. Zespół dokonujący takiej oceny powinien 
składać się ze specjalistów doświadczonych w leczeniu otyłości i 
chirurgii  bariatrycznej  (chirurga, anestezjologa, psychologa, die-

tetyk, pielęgniarki, lekarza rodzinnego).  Po przeprowadzonym 
zabiegu chory wymaga wieloletniej opieki celem kontynuacji le-
czenia. W pierwszym okresie podczas szybkiej utraty masy ciała 
szczególną uwagę należy zwrócić na możliwe niedobory białka, 
witamin i mikroelementów. Rekomendacje dotyczą głównie sto-
sowania wapnia, witaminy D3, B12, kwasu foliowego oraz żelaza. 
W pierwszym roku po operacji wskazane jest stosowanie inhi-
bitorów pompy protonowej lub H2 -blokerów. Konieczne jest 
okresowe wykonywanie badań laboratoryjnych. Należy zwrócić 
również uwagę na możliwość wystąpienia późnych powikłań, 
takich jak: kamica pęcherzyka żółciowego, hipoglikemia po ope-
racji wyłączenia żołądka, wymioty, wczesny zespół poposiłkowy, 
niedożywienie białkowo-energetyczne, niedobory pokarmowe, 
metaboliczna choroba kości, zaburzenia emocjonalne, przepu-
kliny, neuropatie, niedokrwistość.

Zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości wymaga już około  2 
mln Polaków. Tymczasem rocznie przeprowadza się ich około 3 
tysięcy. To wciąż za mało, a kolejki do zabiegów wydłużają się.  
Pocieszający jest jednak fakt, że sukcesywnie wzrasta ilość szpita-
li, które je wykonują. Obecnie chirurgia bariatryczna jest jedną z 
najprężniej rozwijających się dyscyplin polskiej chirurgii.
Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 operacje bariatryczne są 
w Polsce refundowane.  Dotyczy to jednak  tylko  chorych na 
otyłość z BMI 40 +.

Jednak cudownego środka w leczeniu otyłości nie ma. Leczenie 
jest trudne, długie i wymaga stosowania różnych metod dopa-
sowanych indywidualnie do konkretnego chorego. Otyłość  to 
przede wszystkim choroba a nie tylko efekt estetyczny.
 Warto  wspomnieć na koniec o tzw.weightismu (z ang. Weigh-
-waga), z którym spotykają się nasi pacjenci. Jest to forma dys-
kryminacji osób ze względu na nadwagę i otyłość. Od 2013 roku 
w Polsce  działa Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Oty-
łość. Do skrzynki mailowej Rzecznika spływają listy od chorych, 
które pokazują z jakimi problemami stykają się otyli. Tych próśb 
było tyle, że  powołano organizację pozarządową. W ten sposób 
powstała i działa Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, 
która jako pierwsza zaczęła zbierać dane na temat form i narzę-
dzi dyskryminacji chorych na otyłość(www.od-waga.org.pl).
Zachęcajmy naszych pacjentów do podjęcia walki z ich otyło-
ścią. Ich sukces będzie naszym sukcesem. Nie stygmatyzujmy 
ich ale pokazujmy możliwości leczenia.
Ciekawostka: Europejski Dzień Otyłości przypada 19 maja.

Lek. med. Agnieszka Bąk

PODZIĘKOWANIE
 
Wyrazy wdzięczności i podziękowania or-
dynatorowi  Kliniki Chorób  Wewnętrznych, 
Nefrologii i Endokrynologii Klinicznego Szpi-
tala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie dr n. 
med. Grzegorzowi Świdrowi, lekarzom 
Sebastianowi Norwiczowi i Andrzejowi 
Staniszewskiemu  oraz wszystkim pielę-
gniarkom za leczenie  i troskliwą opiekę  nad 
chorym Wojciechem Bochenkiem
 

Składa wdzięczna rodzina  
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Otyłość
WPROWADZENIE

Niełatwo jest wskazać dziedzinę chirurgii, w której w ostatnich 
latach dokonał się większy postęp niż chirurgia metaboliczna. 
Przyczyn rozwoju tej dyscypliny chirurgicznej jest kilka. Każ-
dego roku znacząco rośnie liczba osób otyłych. W Polsce pro-
blem ten dotyczy wedle ostatnich badań ponad 25% naszego 
społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zabiegi baria-
tryczne zapewniają bardzo dobre wyniki leczenia. 
Chirurgia w leczeniu otyłości pierwsze kroki stawiała już w 
latach pięćdziesiątych minionego stulecia, kiedy obserwu-
jąc osoby po rozległych zabiegach resekcyjnych zauważono 
związek ze znacznym spadkiem masy ciała. Na podstawie tych 
obserwacji wykonano zabieg wyłączający część jelita czcze-
go i krętego uzyskując w ten sposób stan jak u pacjentów 
po resekcji wraz ze skróceniem czasu pasażu przez przewód 
pokarmowy i „jatrogennym” zespołem krótkiego jelita. Obec-
nie, od ponad dwudziestu lat chirurgia bariatryczna stała się 
powszechnie akceptowaną i naukowo uzasadnioną metodą 
leczenia chorych z otyłością olbrzymią, a w ostatnich latach 
również cukrzycy typu 2 u chorych z BMI> 35. 
Leczenie operacyjne jest w tym momencie najbardziej sku-
teczną metodą postępowania u chorych z otyłością olbrzy-
mią. Umożliwia znacząca i wieloletnią redukcję masy ciała, 
złagodzenie lub ustąpienie schorzeń współistniejących czy 
powikłań otyłości - zwłaszcza cukrzycy typu 2 i nadciśnienia 
tętniczego, obniża ryzyko zgonu i poprawia jakość życia. Nie 
możemy jednak zapomnieć o trudnych stronach leczenia ba-
riatrycznego – jak z każdym zabiegiem także i z operacją baria-
tryczną wiąże się ryzyko wystąpienia powikłań, a chory staje 
wobec nowych wyzwań i musi być przygotowany do funkcjo-
nowania w całkiem nowej rzeczywistości. 
Obecnie kwalifikacja chorego z otyłością olbrzymią do zabie-
gu bariatrycznego opiera się na wytycznych Sekcji Chirurgii 
Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich 
oraz Wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Chirur-
gicznego Leczenia Otyłości (International Federation for the 
Surgery of Obesity, IFSO), opracowanych zgodnie z zasadami 
medycyny opartej na faktach (evidence based medicine, EBM), 
i uwzględniających wyniki prowadzonych od ponad 50 lat ba-
dań klinicznych. 

WSKAZANIA DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH 

Najprościej rzecz ujmując operację bariatryczną lekarz rodzin-
ny powinien rozważyć u każdego chorego, pomiędzy 18 a 60 
rokiem życia, u którego mimo prób leczenia zachowawczego 
nie uzyskano redukcji masy ciała lub jej utrata miała nietrwały 
charakter a w oparciu o dotychczasową opiekę nad chorym, 
można oczekiwać, że w okresie pooperacyjnym będzie on 
współpracował w zakresie zaleceń lekarskich i ograniczeń die-
tetycznych. Drugą grupę docelową dla chirurgii metabolicznej 
stanowią chorzy z cukrzycą typu 2 i otyłością.
W oparciu o wymienione wytyczne do leczenia operacyjnego 
kwalifikują się chorzy w wieku 18-65 roku życia:
1. Z BMI (Body Mass Index, wskaźnik masy ciała) ≥40;
2. z BMI 35–40 i z chorobami towarzyszącymi, w przypadku 

których uzyskana leczeniem redukcja masy ciała spowodu-
je poprawę stanu pacjenta lub ustąpienie choroby (na przy-
kład: zaburzenia metaboliczne, choroby sercowo-naczyniowe 
zwyrodnieniowe choroby stawów, problemy psychologiczne 
związane z otyłością);

3. W przypadku chorego z cukrzycą typu 2: 
- każdy chory z BMI >40 kg/m2 w wieku 18-65 roku życia (ryzy-
ko zgonu z powodu chorób wynikających z otyłości przewyż-
sza ryzyko pooperacyjnych powikłań i zgonu). 
- u chorych z BMI >35 kg/m2 ale < 40 kg/m2 należy rozważyć 
wykonanie zabiegu szczególnie w przypadku chorób współ-
istniejących (nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia), trudności z 
wyrównaniem cukrzycy dotychczas stosowaną farmakotera-
pią oraz postępowaniem behawioralnym. 
- u chorych z BMI 30–35 kg/m2 nie zaleca się przeprowadzania 
zabiegów chirurgii metabolicznej 

PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA BARIATRYCZNEGO 

Istnieją oczywiście przeciwwskazania do operacji z zakre-
su chirurgii metabolicznej. Wśród nich warto wymienić: brak 
możliwości uczestniczenia w wieloletnim programie opieki 
pooperacyjnej, niestabilne zaburzenia psychiczne, ciężka de-
presja, nadużywanie alkoholu czy uzależnienie od leków lub 
środków psychoaktywnych, brak wsparcia ze strony rodziny 
czy niezdolność sprawowania opieki nad samym sobą.
 

RODZAJE ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH 

W ostatnich latach w związku z rosnącym zainteresowaniem 
leczeniem bariatrycznym zmieniły się preferencje i stosowane 
metody leczenia. Przyjęty i ugruntowany dawniej podział za-
biegów ze względu na wpływ na trawienie i wchłanianie po-
karmów (zabiegi restrykcyjne, wyłączające czy mieszane) nie 
jest obecnie stosowany. Po drugie, współcześnie stosowane są 
najczęściej dwie techniki chirurgii metabolicznej: 
- laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (Laparoscopic 
Sleeve Gasrectomy – LSG)
- operacje laparoskopowego wyłączenia żołądkowego (Lapa-
roscopic Roux – en – Y Gastric Bypass – LRYGB)
Dziś zabiegi te wykonywane są w większości z dostępu lapa-
roskopowego ze względu na większe bezpieczeństwo i korzy-
ści dla chorych – mniejszy uraz, skrócony czas hospitalizacji, 
mniejsze dolegliwości bólowe. W przypadku chorych ze skraj-
ną dużą otyłością niejednokrotnie decydujemy się na leczenie 
wieloetapowe. 

LAPAROSKOPOWA RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA – LSG

Zabieg wykonywany jest z dostępu przez kilka niewielkich 
nacięć w powłokach skóry o długości 5-12 mm i polega na 
wycięciu dna żołądka oraz większej części trzonu żołądka (w 
okolicy krzywizny większej) i uformowania z pozostałej części 
wąskiej tuby średnicy 34-36 F. Na skutek operacji objętość żo-
łądka znacznie maleje, co zmniejsza możliwość przyjmowania 
większych ilości pokarmów. Jednak główny mechanizm dzia-
łania operacji polega na zmniejszeniu ilości wydzielanego hor-
monu – greliny, produkowanego głównie przez komórki dna 
żołądka. Pozwala to na osłabienie uczucia głodu. 
Chory spędza zazwyczaj w szpitalu 1-2 dni po operacji, a po-
wrót do normalnej aktywności możliwy jest zazwyczaj po oko-
ło 14 dniach. 
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LAPAROSKOPOWE WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE – LRYGB 

Zabieg polega na rozdzieleniu staplerem tnąco – szyjącym żo-
łądka na dwie części – mniejszą proksymalną o objętości około 
40-50 ml i większą dystalną. Następnie bliższą część żołądka 
zespalamy z dystalną pętlą jelita cienkiego długości około 150 
cm (co pozwala na ominięcie nawet 250 cm bliższej części je-
lita cienkiego z dwunastnicą). Na skutek tego zabiegu zmniej-
sza się ilość przyjmowanych przez chorych pokarmów, oraz 
ograniczona zostaje długość jelita na której zachodzi trawienie 
i wchłanianie pokarmu. Dodatkowe korzyści zabiegu obejmu-
ją zmiany w produkcji hormonów przewodu pokarmowego 
(np. greliny czy białka PYY) co prowadzi do zmniejszenia masy 
ciała oraz poprawy parametrów gospodarki węglowodanowej 
i lipidowej. 

BALON ŻOŁĄDKOWY 

Najmniej inwazyjna choć równo-
cześnie najmniej efektywna meto-
da leczenia chirurgicznego polega 
na endoskopowym wprowadzeniu 
do żołądka balonu napełnianego 
roztworem soli fizjologicznej. Balon 
ten wypełniając żołądek zmniejsza 
łaknienie. W rezultacie prowadzi do 
zmniejszenia ilości spożywanych 
pokarmów. Balon może pozostać w 
ciele Pacjenta przez okres 6 miesięcy 
po czym musi zostać usunięty. 
Niestety po usunięciu balonu wielu 
chorych wraca do nieprawidłowych 
nawyków żywieniowych. Metoda ta 
znajduje głównie zastosowanie w le-
czeniu chorych z BMI >50, u których 
jest etapem leczenia poprzedzają-
cym wykonanie operacji - pozwala 
na schudnięcie o około 15-20 kg co 
ułatwia wykonanie zasadniczego za-
biegu operacyjnego. 

KWALIFIKACJA DO ZABIEGÓW 
BARIATRYCZNYCH 

Kwalifikacja do zabiegu operacyj-
nego odbywa się w poradni chi-
rurgii metabolicznej przy ośrodku 
chirurgicznym. Podstawą przyję-
cia powinno być skierowanie wy-
dane przez lekarza rodzinnego 
lub innego specjalistę, który roz-
waża u swojego pacjenta moż-
liwość leczenia chirurgicznego. 
Dodatkowe dołączenie wyników 
uprzednio wykonanych badań 
u pacjenta istotnie skraca czas 
oczekiwania na zabieg operacyj-
ny. 
Właściwa kwalifikacja i odpowied-
nie przygotowanie do operacji są 
kluczowe dla uzyskania dobrych 
wyników leczenia oraz zapew-
nienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa zabiegu. Ma ona 
także na celu ustalenie wskazań 

do leczenia operacyjnego i rodzaju zabiegu, ocenę ogólnych 
przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego i samego zabiegu, 
a także ocenę możliwości współpracy z chorym w okresie po-
operacyjnym. Ten etap jest bardzo ważny także dla chorych, 
gdyż przekazywane przez chirurga informacje o rodzaju zabie-
gu, możliwych powikłaniach, oczekiwanych korzyściach i zale-
ceniach co do sposobu żywienia i funkcjonowania po operacji 
są podstawą wyrażanej przed zabiegiem świadomej zgody na 
leczenie operacyjne. Bardzo ważnym elementem ocenianym i 
dyskutowanym na tym etapie zabiegu są realistyczne oczeki-
wania pacjenta do możliwej utraty masy ciała. 
Lista wykonywanych przed zabiegiem konsultacji i badań obej-
muje m.in.: konsultacje dietetyczne, konsultację psychologa, 
konsultację kardiologa z badaniem EKG i ECHO serca, konsul-
tację pulmonologa z badaniem RTG klatki piersiowej, spirome-
trią i polisomnografią, konsultację anestezjologa, konsultację 
endokrynologa, gastroskopię, badanie USG jamy brzusznej 
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oraz badania dodatkowe krwi: morfologię, jonogram, profil li-
pidowy, poziom glukozy, poziom TSH, poziom kortyzolu. 

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU BARIATRYCZNEGO 

Po uzyskaniu kwalifikacji rozpoczyna się trwający zazwyczaj od 
3 do 6 miesięcy okres przygotowania. Celem tego etapu jest 
zmniejszenie ryzyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. 
Pierwszym elementem jest w przypadku osób palących tytoń 
lub używających e-papierosy jest całkowite zaprzestanie ko-
rzystania z tych używek, które znacznie zwiększają ryzyko po-
wikłań miejscowych (nieszczelność, owrzodzenie w miejscu 
zespolenia) ale i zwiększają ryzyko incydentów kardiologicz-
nych i innych poważnych powikłań. U chorych ze stwierdzo-
ną w gastroskopii infekcją H. pylori konieczna jest eradykacja 
zgodnie z obowiązującymi schematami leczenia. Chorzy z wy-
krytym w trakcie przygotowania zespołem bezdechu senne-
go rozpoczynają jeszcze przed operacją leczeniem aparatami 
wspomagającymi wentylację. 
Chyba najważniejszym jednak elementem przygotowania 
jest rozpoczęcie i podjęcie współpracy z zespołem wykwa-
lifikowanych dietetyków, którzy wspólnie z chorym podej-
mują działania zmierzające do uzyskania jeszcze przed ope-
racją obniżenia masy ciała o około 10 kg, a co najważniejsze 
rozpoczynają wspólnie z pacjentem pracę nad zmianą na-
wyków żywieniowych i przygotowują go do niełatwego 
okresu pooperacyjnego.
Nie do pominięcia jest rola współpracy chorego z wykwalifi-
kowanym psychologiem, który wspomaga proces kwalifikacji 
do zabiegu. 

POBYT W OŚRODKU CHIRURGII METABOLICZNEJ

Sam pobyt w oddziale chirurgicznym nie jest zazwyczaj długi. 
Większość ośrodków chirurgii metabolicznej w Polsce prowa-
dzi opiekę w okresie okołooperacyjnym według zaleceń pro-
tokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy 
wyników leczenia (Enhanced Recovery After Surgery – ERAS). 
Oznacza to, że chorzy przyjmowani są zazwyczaj do szpitala 
dzień przed operacją, przyjmują normalnie posiłki do godzin 
wieczornych dnia poprzedzającego zabieg, a dwie godziny 
przed operacją otrzymują do wypicia ok. 400 ml wysokowę-
glowodanowego płynu.
W okresie pooperacyjnym wstają z łóżka zazwyczaj przed upły-
wem dwóch godzin od zakończenia operacji, w tym samym 
momencie otrzymują do wypicia niewielką ilość płynów. Kil-
ka godzin później swobodnie i samodzielnie chodzą po od-

dziale, rehabilitując się w ten sposób ruchowo. Następnego 
dnia chorzy spędzają poza łóżkiem około 8 godzin  i tego dnia 
rozpoczyna się doustna podaż diety miksowanej. Jeśli stan pa-
cjenta jest dobry, nic nie wskazuje na wystąpienie powikłań 
wczesnych (rabdomiolizy, nieszczelności, żylnej choroby za-
krzepowo – zatorowej) Pacjent opuszcza oddział chirurgiczny 
zazwyczaj w 2 dobie po zabiegu. Jest jednak zawsze poinfor-
mowany, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepo-
kojących objawów takich jak gorączka, przyspieszona akcja 
serca, nudności, wymioty, ból brzucha chorzy zawsze mogą 
przez całą dobę zgłosić się na oddział. 

POWIKŁANIA PO ZABIEGACH CHIRURGII METABOLICZNEJ

Zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości cechują się dużym 
bezpieczeństwem. Publikacje naukowe wskazują, że poważne 
powikłania pooperacyjne występują u około 2,5% chorych, a 
śmiertelność związana z wykonaniem zabiegu bariatrycznego 
wynosi około 0,06% - jest zatem zbliżona do śmiertelności po 
zabiegach laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowe-
go. Należy jednak podkreślić, że ze względu na znaczne ob-
ciążenie chorych schorzeniami współistniejącymi, a co za tym 
idzie ze względu na znaczne zmniejszenie rezerwy fizjologicz-
nej wystąpienie nawet niewielkich powikłań skończyć może 
się śmiercią chorego. I wreszcie, choć powikłania nie są częste, 
to jednak gdy już występują to ich konsekwencje są poważne. 
Wśród najczęstszych i najpoważniejszych powikłań wymienia 
się zatorowość płucną, nieszczelność i przeciek treści żołądko-
wej z linii zszywek, krwawienia do przewodu pokarmowego 
lub do jamy otrzewnej, zwężenie żołądka. 

EFEKTY LECZENIA BARIATRYCZNEGO 

Analizując skuteczność leczenia metodami chirurgicznymi 
oceniamy utratę masy ciała, wpływ leczenia na choroby współ-
istniejące i efekty metaboliczne zabiegu. 
Ważne, by pamiętać, że utrata masy ciała, mimo że najłatwiej 
dostrzegalna klinicznie i odczuwalna dla chorego nie stanowi 
ani jedynej ani najważniejszej korzyści z leczenia bariatryczne-
go. 
Ocena efektów leczenia powinna być wykonana przez lekarza 
w 6. I 12. miesiącu po operacji, a następnie powtarzana co roku 
aż do końca życia chorego.
 

LECZENIE OTYŁOŚCI NA PODKARPACIU

Od marca 2017 r. kompleksowe leczenie otyłości dostępne 
jest także dla pacjentów w naszym regionie. W Szpitalu Spe-
cjalistycznym Pro – Familia w Rzeszowie funkcjonuje Podkar-
packie Centrum Leczenia Otyłości umożliwiające w jednym 
miejscu dostęp do dietetyków, psychologa, chirurgów spe-
cjalizujących się w zabiegach bariatrycznych oraz kardiologa, 
pulmonologa, endokrynologa, laryngologa, anestezjologa, a 
także możliwość diagnostyki i leczenia w pracowni endosko-
pii, oddziale chirurgii metabolicznej. Dzięki temu pacjentom 
umożliwiono kompleksowy dostęp tak do zachowawczych 
metod leczenia otyłości, metod endoskopowych jak i chirur-
gicznych.  W centrum działa także grupa wsparcia dla pacjen-
tów przygotowujących się do zabiegów operacyjnych, której 
spotkania odbywają się każdy 3 czwartek miesiąca o godzinie 
16. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie interne-
towej szpitala www.pro-familia.pl 

Lek. med. Maciej Matłok

Temat numeru

Fotografie: Archiwimu PRO-FAMILIA
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Kiedy zaczęły się u Pana problemy z nadwagą ?

Tuż po ślubie zacząłem przybierać na wadze. Można powiedzieć 
jak większość mężczyzn po zmianie stanu cywilnego. Z biegiem 
czasu wzrastała moja otyłość - wydaje mi się -  związane to było 
z charakterem pracy. Byłem kierowcą, a więc praktycznie nie mia-
łem ruchu, a łaknienie było coraz większe. Miałem swoją firmę, 
potem jeździłem w komunikacji miejskie i wówczas to, w drugiej 
połowie lat 90-tych ważyłem już 143 kilogramy. Oprócz dyskom-
fortu fizycznego pojawiły się problemy ze zdrowiem. Przeszedłem 
trzy na szczęście niegroźne udary. Lekarz zabronił mi pracować w 
zawodzie kierowcy. 

Wówczas zaczął się Pan zastanawiać co zrobić z nadwagą?

Wtedy to już bardziej poważnie, bo wcześniej próbowałem zbijać 
kilogramy, ale niestety po czasie przybywało ich więcej niż stra-
ciłem. Zdałem sobie sprawę, że stosowaniem diet nie zmienię 
swojego wyglądu. Wówczas postanowiłem udać się do lekarza 
rodzinnego. Po przejściu odpowiednich badań, po rozmowie z 
dietetykiem zdecydowałem się na operację. Wielkie znaczenie 
miało dla mnie spotkanie z panią, która była po takim zabiegu. 
Zobaczyłem na zdjęciach różnicę w jej sylwetce przed i po, do-
wiedziałem się nieco o samej operacji i o samopoczuciu po in-
gerencji chirurgicznej. Wtedy podjąłem decyzję na tak. Potrzebna 
była teraz decyzja lekarza chirurga czy się nadaję. Skontaktowa-
łem się z dr  Wiesławem Pestą, który po różnych badaniach podjął 
się tej operacji. Dostałem dwie propozycje. Jedna to ominięcie 
żołądka, względnie jego zmniejszenie. Zdecydowałem się na tę 
drugą wersję. 

Kiedy przeprowadzono operację?

Drugiego lutego 2017 roku w Olsztynie. Było to laparoskopowe 
zmniejszenie żołądka. Cztery dni po operacji samodzielnie kieru-
jąc samochodem pojechałem do Rzeszowa. Pokonałem ponad 
500 km, świadczy to o tym, że bardzo dobrze czułem się po za-
biegu. 

Jak przebiegał proces zbijania wagi?

Najwięcej straciłem w pierwszym miesiącu - 20 kg. Dieta była 
wówczas bardzo rygorystyczna, ale co najważniejsze nie miałem 
łaknienia. Mogłem siedzieć obok osób jedzących większe ilościo-
wo posiłki, na dodatek takie których nie mogłem jeść i nie od-
czuwałem potrzeby, aby zmieniać swój jadłospis. Rok trwała taka 
bezwzględna dyscyplina. Wiadomo, że z upływem czasu spadki 
na wadze były coraz mniejsze. 

Minęło półtora roku od operacji, ile stracił Pan kilogramów?

Pięćdziesiąt kilogramów. Jestem z tego bardzo dumny. Samo-
poczucie cały czas było i jest bardzo dobre. Mam zdecydowanie 
mniejszą potrzebę jedzenia. Porcje są małe, obiad często dzielę 
na dwie części. Spadek wagi bardzo poprawił wyniki cukru, cho-
lesterolu i ciśnienia. Chodzenie mnie nie męczy, a maska w któ-
rej spałem przez trzy lata jest już zupełnie niepotrzebna. Jestem 
szczęśliwy, mam wrażenie, że ponownie się narodziłem. Każdemu 
polecam taki zabieg. Trzeba oczywiście cały czas się pilnować bo 
w przeciwnym razie nie pomoże żadna operacja.  

Dziękujemy za rozmowę.

Ponownie się narodziłem
Rozmowa z Władysławem Palczewskim pacjentem po operacyjnym zmniejszeniu żołądka

DIETA W NADWADZE - PRAKTYCZNE PORADY 
W procesie redukcji masy ciała najważniejsze jest, by uświa-
domić pacjentowi, iż nie chodzi jedynie o to, aby przez okre-
ślony czas być na DIECIE, jednocześnie wyczekując jej końca. 
Chodzi jednak o to, by zmienić swój styl życia i poprzez proste 
triki, pozbyć się nadwyżki kilogramów. Co można doradzić pa-
cjentowi?

1. Zwiększenie ilości błonnika pokarmowego, pozwala zwiększyć 
uczucie sytości po posiłku.

JAK TEGO DOKONAĆ ?
Do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie, mając na 
uwadze dotychczasowy sposób odżywiania i stan zdrowia. Naj-
częściej ilość błonnika pokarmowego, należy zwiększać stopnio-
wo! Nie możemy „od razu” nakazać spożywania zarówno razowe-
go chleba, makaronów, brązowego ryżu, czy dużej ilości surowych 
warzyw oraz owoców - jeżeli wcześniej w diecie znajdowały się 
wyłącznie (lub w znaczącej większości) produkty zbożowe oczysz-
czone, gotowane warzywa i soki. Jeżeli zmiana będzie drastyczna, 
może on  szybko się zniechęcić, odczuwając dolegliwości żołąd-
kowe. Dodatkowo należy pamiętać o NAWODNIENIU – ponieważ 
błonnik musi mieć „szansę” napęcznieć. Jeżeli nie będzie odpo-
wiedniej ilości płynów (najkorzystniej wody), możemy paradoksal-
nie doprowadzić do zaparć.

2. Zmniejszenie „gęstości energetycznej” posiłku, dbając o wysoką 
„gęstość odżywczą”.

JAK TEGO DOKONAĆ ? 
Na początek - co to jest „gęstość energetyczna” – najprościej mó-
wiąc, jest to ilość kilokalorii w danej porcji produktu spożywcze-
go/posiłku. Z kolei „gęstość odżywcza”, to zawartość w niej cen-
nych składników odżywczych (witamin, minerałów, białka itp.). 

Co to oznacza w praktyce? Wystarczy pamiętać, by na talerzu, 
przeważały ilościowo warzywa. Dodatkiem do nich powinny być 
produkty białkowe np. chude mięso, sery, jajka, kolejno pełnoziar-
niste zboża oraz określona ilość tłuszczu – konieczna do wchło-
nięcia się witamin. Tym sposobem mamy sporo witamin oraz 
minerałów pochodzących z niskokalorycznych warzyw, białka np. 
z chudego mięsa, niezbędne węglowodany (ale i sporo błonnika 
dającego sytość) z produktów zbożowych oraz konieczny, aczkol-
wiek bogaty  w kilokalorie tłuszcz – w kontrolowanej ilości !

3. „Jemy oczami”, dlatego starajmy się, by posiłki były obfite, ale 
ograniczone w kilokalorie.

JAK TEGO DOKONAĆ ?
Na co dzień, bardzo często spożywamy zbyt dużo węglowoda-
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Temat numeru

nów. Analizując jadłospisy pacjentów, niejednokrotnie widzę, że 
uwielbiamy: chleb, produkty mączne, ziemniaki  oraz owoce - w 
nieograniczonych ilościach (szczególnie latem). Komponując np. 
kanapkę – należy zasugerować pacjentowi, by ograniczyć  ilość 
pieczywa do dwóch kromek, dodając w zamian dużo surowych 
warzyw (ogórek, sałata, pomidor, papryka), jajko oraz chude sery. 
Tym sposobem kanapka „rośnie w oczach”. Przy czym jest niskoka-
loryczna i bardzo sycąca.

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS (1500,0kcal):
*dla osoby zdrowej.
Śniadanie (ok. 215,0 kcal)
Lekkie kanapki z twarożkiem i plastrami rzodkiewki:
•	 Chleb	żytni,	razowy	(60g)	–	2	kromki
•	 Ser	twarogowy	chudy	(60g)	–	2	plastry
•	 Jogurt	naturalny	(20g)	–	1	łyżka
•	 Szczypiorek	–	1	łyżeczka
•	 Rzodkiewka	–	2	sztuki
II Śniadanie (ok. 200,0kcal)
Koktajl szpinak – banan:
•	 Mleko	spożywcze	2%	tł.	–	200ml
•	 Banan	(60g)	–	½	sztuki	
•	 Szpinak	(25g)	–	1	garść
•	 Płatki	owsiane	(10g)	–	1	łyżka	
Obiad (ok. 470,0kcal)
Filet z kurczaka zapiekany z serem oraz kasza i fasolka:
•	 Filet	z	kurczaka	–	100g
•	 Ser	mozzarella	–	15g

•	 Olej	rzepakowy	(10ml)	–	1	łyżka
•	 Koperek	–	1łyżeczka
•	 Kasza	gryczana	(50g)	–	½	woreczka
•	 Fasolka	szparagowa	(180g)	–	2	garści
Przekąska (ok. 205,0kca)
Sałatka owocowa:
•	 Banan	(60g)	–	½	sztuki
•	 Jabłko	(75g)	–	½	sztuki
•	 Nektarynka	(100g)	–	1	sztuka
•	 Jogurt	naturalny	(40g)	–	2	łyżki
•	 Ziarna	słonecznika	(5g)	–	1	łyżeczka
Kolacja (ok. 410,0kcal)
Sałatka z brokułów i kaszy jaglanej:
•	 Brokuł	–	ok.	150g
•	 Pomidor	(120g)	–	1	sztuka
•	 Jajko	(56g)	–	1	sztuka
•	 Kasza	jaglana	(50g)	–	½	woreczka
•	 Oliwa	z	oliwek	(10ml)	–	1	łyżka

W teorii, wszystko wygląda na bardzo proste. Niestety, jest tak je-
dynie wtedy, gdy współpracujemy z pacjentem świadomym po-
trzeby zmian oraz wystarczająco zdeterminowanym. W rzeczywi-
stości, często pierwsze zmiany należy zrobić „w głowie”- a dopiero 
później „na talerzu”. Pamiętaj, że każdorazowo dieta powinna być 
dostosowana indywidualnie do stanu zdrowia pacjenta. A przed-
stawione zasady, są jedynie sugestią. 

Mgr Marzena Morawska – dietetyk, psychodietetyk

ZOZ w Dębicy poszukuje do współpracy lekarzy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy poszukuje do współpracy lekarzy według poniższego zestawienia:
•	 lekarzy medycyny na dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na dyżury w Nocnej i Świątecznej 

Pomocy Lekarskiej (w SOR preferowani lekarze tzw. systemu, ze specjalizacją bądź w trakcie z medycyny ra-
tunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii i traumatologii oraz pediatrii),

•	 lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby (także na dyżury),
•	 lekarzy neurologów w Oddziale Neurologicznym (także na dyżury) i w poradni,
•	 lekarzy anestezjologów w Oddziale Intensywnej Terapii oraz przy anestezji (także dyżury),
•	 laryngologów, okulistów, chirurgów, ortopedów, kardiologów, chirurgów naczyniowych do pracy w porad-

niach specjalistycznych,
•	 lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne,
•	 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej (szczególnie opisujących badania rezonansu magne-

tycznego)

W Oddziale Chorób Zakaźnych posiadamy wolne miejsca specjalizacyjne więc chętnie zatrudnimy także leka-
rzy chcących się specjalizować w w/w dziedzinie. Jesteśmy otwarci na dowolną formę zatrudnienia i możliwości 
elastycznego organizowania czasu pracy. W wybranych specjalizacjach możliwość dyżurowania na oddziałach i 
praktykowania w poradni. Atrakcyjne warunki finansowe i możliwości rozwoju zawodowego.

Kontakt:
Tel. 14 680 82 24 (sekretariat Dyrektora) bądź 605 606 253 (z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej), 
email: info@zoz-debica.bazy.pl

Ogłoszenia, komunikaty

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

Szwedzkie doświadczenia

Lek. Wojciech Zdybel, lek. Kinga Antos-Latek, lek. Mateusz La-
tek oraz mgr pielęgniarstwa Karolina Banaszek-Chmiel  mieli 
okazję towarzyszyć szwedzkim lekarzom i pielęgniarkom 
pracującym na co dzień w podstawowej opiece zdrowotnej.  
Wyjazd doszedł do skutku dzięki uprzejmości i zaangażowa-
niu lek. Mateusza Rybickiego – rezydenta 4 go roku specjali-
zacji z medycyny rodzinnej w szwedzkim Jamjo.  Lek. Mate-
usz Rybicki prowadzi również grupę na facebook’u „LEKARZ 
w Szwecji” do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.  
Można znaleźć w niej przydatne informacje na temat pracy 
lekarza w szwedzkim systemie. Większość informacji dostęp-
nych jest w postaci nagrań audio przygotowanych przez 
doktora Rybickiego. Pod adresem: https://www.spreaker.
com/user/10168616/rzeszow dostępny jest wywiad z nami, 
w którym dzielimy się spostrzeżeniami na temat funkcjono-
wania szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej.
Kilka szczegółów zaobserwowanych w czasie pobytu  

Rozkład dnia w Przychodni:
7:55 - zebranie całego personelu przychodni podczas które-
go omawiany jest plan dnia
8:00 - 9:00 – czas na prace administracyjne  = przedłużanie 
recept elektronicznych /porady telefoniczne (max.  4 porady 
telefoniczne w ciągu 1h)
9:00 - 9:30 – zabiegi  (rektoskopia /usuwanie woskowiny/ wy-
cinanie zmian skórnych/ iniekcje dostawowe)  1 zabieg = 30 
min
W przypadku braku planowych zabiegów - wizyta jednego 
pacjenta
09:30 - 10:00 - przerwa kawowa „FIKA” 
10:00 - 12:00 – przyjmowanie pacjentów (czas na 1 pacjenta 
w przypadku lekarza rezydenta to 30-40 minut)
12:00 - 13:00 - przerwa obiadowa
13:00 - 15:00 – przyjmowanie pacjentów
15:00 - 15:30 - druga przerwa kawowa
15:30 -17:00 – przyjmowanie pacjentów 
17:00 - koniec pracy
Każdy lekarz może wybrać sobie jeden dzień, w którym pra-
cuje krócej czyli do godziny 12:00

Podsumowanie dnia (8:00 - 17:00) to:  4 wizyty telefoniczne, 1 
zabieg,  10 przyjętych pacjentów (w przypadku braku zabie-
gów - 11  pacjentów)

Ciekawostki: 

- Jest możliwość orzekania 4 stopni niezdolności do pracy 
100% / 75% / 50% / 25%  (W PL system 0/1 = zdolny / nie-
zdolny) 
- Skierowanie do RTG można wystawić z adnotacją „jeśli na 
zdjęciu wyjdzie złamanie – skieruj do ortopedy”– nie ma ko-
nieczności ponownego odwiedzenia LR po skierowanie
- Pielęgniarka ma szeroki zakres kompetencji – triage’uje pa-

cjentów ma swój gabinet i przyjmuje w nim samodzielnie 
pacjentów. Oczywiście może skonsultować się z lekarzem 
lub umówić pacjenta na osobną wizytę do lekarza jeśli przy-
padek wymaga większej uwagi. 
- wizyta u pielęgniarki jest bezpłatna, natomiast wizyta do le-
karza kosztuje 150 koron (cena w regionie Blekinge - kwota 
zależy od regionu) Oczywiście współpłacenie w przychod-
niach /szpitalach ma swój limit. Jest to kwota około 2000 ko-
ron rocznie (około 840 zł), w której skład wchodzi koszt leków 
oraz koszt dopłat pacjenta w szpitalach czy placówkach POZ.
 - Mikroskop do oczu, uszu /Rektoskop / Audiometr / Tympa-
nometr / Ssak są na wyposażeniu przychodni 
- W każdym gabinecie znajdują się kozetki z regulowaną elek-
trycznie wysokością by lekarz nie musiał schylać się przy ba-
daniu pacjenta. 

Więcej szczegółów na:
https://www.spreaker.com/user/10168616/rzeszow

W dniach 10-14 lipca br. lekarze rezydenci NZOZ SOKRATES w Rzeszowie odbyli staż 
obserwacyjny w Przychodni w Jamjo położonej w okolicach Karlskrony w południowej 
Szwecji.  
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Protokół
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia   12  czerwca  2018 r. 

1. Podjęto  uchwały : 

Nr 52/2018 w sprawie  przyjęcia  Regulaminu Komisji Problemowych 
ORL w Rzeszowie na okres kadencji  VIII (2018-2022)
Nr 53/2018 w sprawie uchylenia Uchwały ORL Nr 71/2010  w sprawie 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu – uchwała poufna
Nr 54/2018 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie oceny 
zdolności  do wykonywania zawodu lekarza – uchwała poufna 
Nr 55/2018 w sprawie powołania Ray Ośrodka Kształcenia Medyczne-
go  w OIL w Rzeszowie 
Nr 56/2018 w sprawie powołania Komisji Stomatologicznej ORL w Rze-
szowie oraz ustalenia jej zadań 
Nr 57/2018  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. „Jakie 
mamy wyzwania  w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków 
w podeszłym wieku?”. „Moje doświadczenia  z rywaroksabanem u pa-
cjentów  w podeszłym wieku  z zaburzeniami  czynności nerek” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 58/2018 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszo-
wie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Ewelina 
Worek 
Nr 59/2018  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy  ce-
lem jego kontynuacji – dotyczy lekarza Ewelina Worek 
Nr 60/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  w celu 
odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków OIL w Rze-
szowie – dotyczy lekarza Kinga Szczepaniak 
Nr 61/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  w celu 
odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków OIL w Rze-
szowie – dotyczy lekarza Judyta Mroszczyk 
Nr 62/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
cudzoziemcowi  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL – dotyczy lekarza dentysty  Dmytro Altukhov
Nr 63/2018 w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia nt. ”Nowe 
możliwości leczenia SMA - doświadczenia polskie”; „ Zastosowanie 
biomarkerów w diagnostyce i leczeniu padaczki u dzieci”; „Choroba 
Taay-Sachsa (gangliozydoza GM2) – obraz kliniczny, prezentacja  przy-
padku”; „ Dysplazja obojczykowo- czaszkowa – obraz kliniczny, opis 
przypadku” – przez podmiot : Polskie Towarzystwo Neurologów Dzie-
cięcych Rzeszowski Oddział Regionalny.

2. Prezes przedstawił zebranym sprawę prowadzenia kursów do spe-
cjalizacji przez naszą OIL. Po dyskusji postanowiono nadal kursy dla le-
karzy specjalizujących się prowadzić. 

3. Podjęto decyzję o częściową spłatę kredytu inwestycyjnego  w 
związku z posiadanymi środkami  pieniężnymi.

4. Poruszono sprawę  budowy parkingu wokół siedziby i problemów 
związanych z tą inwestycją.

5. Ustalono termin kolejnej rady na dzień  11 września 2018 r.
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w dniu 19 czerwca 2018 r. 

Podjęto uchwały : 
Nr 343/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Jagoda Mytych 

Nr 344/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Oskar 
Plucińskim
Nr 345/2018/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ocena radiologiczna w gastrologii – co nowego” – przez podmiot 
Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Nr 346/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Aleksandra Młodożeniec 
Nr 347/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Oskar Pluciński 
Nr 348/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Małgorzata Drzymała 
Nr 349/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Lucjan  Batycki 
Nr 350/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Andrzej Lis 
Nr 351/2018/ P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Angelika Sadoń
Nr 352/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Krzysztof Gałuszka 
Nr 353/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Karolina Biały Międlar 
Nr 354/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Barbara Bajor
Nr 355/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Teresa Kuchna
Nr 356/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczy na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Barbara Truchanowicz – Flis 
Nr 357/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Majcher
Nr 358/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jarosław Zgajewski 
Nr 359/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie in-
dywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Zahorski 
Nr 360/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Rafał Przybyła 

Z Prac ORL
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Z Prac ORL

Nr 361/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu lecznicze-
go i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącz-
nie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Marta Stąpor

2. Wyrażono zgodę na objęcie przez OIL patronatem X- Jubileuszowej 
Konferencji Naukowo–Szkoleniowej  pt. „ Interdyscyplinarne Podkar-
packie Spotkania Reumatologiczne” .

3.  Zapoznano się z uchwałami i stanowiskami  naczelnej Rady Lekarskiej:
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
- w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie recept 
- w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczel-
nej Rady Lekarskiej 
- w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady  Lekarskiej 

4. Zapoznano się z apelem ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej w sprawie 
narastającej aktywności  ruchów antyszczepionkowych. 

5. Wytypowano przedstawicieli ORL do  komisji konkursowych na sta-
nowiska ordynatorów  w SP ZOZ Nr 1  w Rzeszowie :
- na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej:
Przewodniczący :  lek. med. Wojciech Dziuba 
Członkowie  :  lek. Piotr Rosół   i lek. Paweł Jasiński
-   na stanowisko Ordynatora  Oddziału Neonatologii z Pododdziałem 
Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka
Przewodniczący :  lek. med. Krzysztof  Marchewka 
Członkowie  :  dr n. med. Witold Błaż  i lek.  Ewa  Wilk

6. Przyznano refundację kosztów szkolenia.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL 

w dniu 26  czerwca 2018 r. 

1.  Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego o zamiarze 
powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie  kardiologii  dla 
województwa podkarpackiego  w osobie dr n. med. Marka Styczkiewi-
cza ze Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Kandydaturę opiniuje 
OIL Kraków, której członkiem jest pan doktor. 

2. Odczytano list Prezesa NRL  kierowanego do Ministra Zdrowia  w 
sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych  oraz niektórych ustaw. 
 
3.  Zapoznano się z projektem  zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia  w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu  
sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i 
szpitalnych. 

4. Odczytano Apel ORL w Łodzi  dotyczącego dyżurów medycznych 
rezydentów.

5.  Prezydium ORL przyjęło Stanowisko  dotyczące roszczeń ZUS  wo-
bec  szpitali za  naliczanie składek od umów cywilno – prawnych.

6. Podjęto uchwałę  Nr 362/2018/P  w sprawie sprzedaży  starego pia-
skowca pozostałego po remoncie. 
Na tym Prezydium zakończono. 
 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL 

w dniu 03  lipca 2018 r. 

1. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia. 

2. Wytypowano przedstawicieli ORL  w skład komisji konkursowej na 
stanowisko ordynatora Oddziału Okulistyki  w Szpitalu Miejskim w Rze-
szowie w osobach :
Przewodnicząca – dr n. med.  Aneta Lewicka- Chomont
Członkowie      -  lek.  Beata Pelc 
      -  lek. Helena Romańczuk 

2. Pismo  Prezesa NRL w sprawie zgłaszania kandydatów rekomendo-
wanych  na przedstawicieli NRL do zespołów ekspertów :
1/ do opracowania programu specjalizacji  dla danej dziedziny medy-
cyny
2/ ds. oceny jednostek organizacyjnych ochrony  zdrowia  w zakresie 
spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji  lub sta-
żu kierunkowego w odpowiednich dziedzinach medycyny
  
3. Zapoznano się ze Stanowiskiem Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej  w sprawie braku realizacji 
porozumienia MZ z Porozumieniem Rezydentów OZZL.

4. Zapoznano się z materiałami przesłanymi po posiedzeniu Prezydium 
NRL :
- Uchwała w sprawie powołania  redaktora naczelnego „Newslettera 
Naczelnej Izby Lekarskiej - Stanowisko Prezydium NRL w sprawie pro-
jektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodze-
nia miesięcznego lekarzy i  lekarzy dentystów odbywających specjali-
zacje  w ramach rezydentury
- Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia  MZ  
zmieniającego rozporządzenie w sprawie  sposobu  ustalenia ryczałtu 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opie-
ki zdrowotnej.
Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

Protokół  z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 10 lipca 2018r. 

1. Odczytano pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 3.07.2018r w sprawie zmiany nawierzchni parkingu 
wraz z dojazdem zlokalizowanego w otoczeniu Letniego Pałacu Lubo-
mirskich w Rzeszowie.

2. Spotkanie członków Prezydium z p. Stanisławem  Hałabuzem i p. 
Krystyną Wróbel dotyczące poprawek w projekcie wykonania parkin-
gu. Dr Wojciech Domka przedstawił koncepcję Prezydium dotyczącą 
wykonania parkingu - parking z kostki szlachetnej , bez     „zielonych” 
elementów. 
Dyskusja nad zmianami p. Stanisław  Hałabuz poinformował, że projekt 
parkingu będzie gotowy na koniec sierpnia. Uzgodniono, że szkic po-
prawek zostanie wykonany do 15 lipca, aby jak najszybciej spotkać się 
z konserwatorem zabytków. 

3. Odczytano Stanowisko Prezydium OIL w Rzeszowie z dnia 3.07.2018r. 
dotyczące roszczeń ZUS wobec Szpitali - decyzja Prezydium rozesłać 
stanowisko do ZUS , Dyrektorów Szpitali na Podkarpaciu, Urzędu Mia-
sta, Urzędu Wojewódzkiego oraz umieścić na stronie internetowej OIL.

4. Oczytano projekt stanowiska Prezydium OIL w Rzeszowie w spra-
wie konfliktu w Szpitalach województwa podkarpackiego. Dyskusja 
nad treścią stanowiska. Zadecydowano, aby po dokonaniu  poprawek 
stanowisko rozesłać do ZUS, Dyrektorów Szpitali na Podkarpaciu, Urzę-
du Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, posłów i senatorów z Podkarpacia 
oraz umieścić na stronie internetowej OIL.

5. Odczytano komunikat Prezesa NRL dla lekarzy w sprawie realiza-
cji porozumienia Ministra  Zdrowia z Rezydentami oraz poprawki do 



16 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Decyzja Prezydium - komuni-
kat  wraz z załącznikami zostanie umieszczony na stronie internetowej 
OIL.

6. Odczytano Stanowisko Prezydium NRL oraz Konwentu Prezesów OIL 
z 6.07.2018r. w sprawie niedotrzymania przez Ministerstwo Zdrowia 
porozumienia zawartego z lekarzami rezydentami.

7. Odczytano pismo  Komisji Kultury OIL w Łodzi z prośbą o umiesz-
czenie na stronie internetowej OIL w Rzeszowie informacji o Ogólno-
polskiej Wystawie Fotograficznej.  Zadecydowano o umieszczeniu na 
stronie internetowej w/w informacji.

8. Odczytano pismo Prezesa OIL w Poznaniu w sprawie organizacji 
konferencji dotyczącej Kodeksu Etyki Lekarskiej z zaproszeniem do 
udziału w obradach.

9. Odczytano zaproszenie dla Prezesa ORL oraz członków Prezydium 
na spotkanie Prezydium ORL w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Katowi-
cach mające na celu wymianę poglądów oraz  umocnienie dotychcza-
sowej współpracy pomiędzy samorządami.

10. Odczytano stanowisko Porozumienia Podkarpackiego Związku Pra-
codawców w sprawie kryzysowej sytuacji w szpitalach województwa 
podkarpackiego.

11. Wytypowano dr n. med. Artura Kozłowskiego jako przedstawiciela 
OIL w Rzeszowie do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej Oddziału Paliatywnego oraz Oddziału Dermatologiczne-
go Szpitala Powiatowego w Mielcu.

12. Poruszono sprawy dotyczące funkcjonowania restauracji w siedzi-
bie OIL w Rzeszowie.

Na tym  posiedzenie  Prezydium  zakończono. 

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 17 lipca 2018r. 

1.  Wytypowano kol.  Alinę Nowak – Grzesiuk  do przeprowadzenia kon-
troli gabinetu  stomatologicznego, który złożył wniosek o wpis  na listę 
podmiotów  uprawnionych do prowadzenia  szkoleń stażystów. 

2. Naczelna Izba Lekarska przesłała zaproszenie dla Prezesa dr W. Domki 
na  robocze spotkanie pod hasłem „ Warunki pracy i kształcenia lekarza 
w Polsce”.

3. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia. 

4. Podjęto   uchwały :
Nr 363/2018/P  w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, przy-
znania prawa wykonywania  zawodu i wpisani na listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Aleksandra Brożbar
Nr 364/2018/P  w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż pody-
plomowy – dotyczy lek. dent.  Kinga Szczepanik 
Nr 365/2018/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż pody-
plomowy – dotyczy lek. dent.  Judyta Mroszczyk 
Nr 366/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Anna Ulman –Opałka
Nr 367/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Magdalena Szymala – Lipka
Nr 368/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Katarzyna Klimowicz 

Nr 369/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Ewa Dziedzic
Nr 370/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – doty-
czy  lekarza Maciej Kiciak 
Nr 371/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza – Wojciech Zdybel 
Nr 372/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Krzysztof Kosydar
Nr 373/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Renata Hatalska- Żerebiec
Nr 374/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Jerzy Nabożny 
Nr 375/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Joanna Rudolf
Nr 376/2018/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Marek  Siwiec
Nr 377/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Jan Witkowski
Nr 378/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Krzysztof Paśko
Nr 379/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Hadała 
Nr 380/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Glazer- Ste-
fańska 
Nr 381/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Wiesław Kowski
Nr 382/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Aleksandra Łojczyk 
Nr 383/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Bożena Wiesława Sikor-
ska- Stąpor
Nr 384/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki  lekarskiej – 
dotyczy lekarza Jacek Kultys
Nr 385/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej  praktyki  lekarskiej – dotyczy lekarza 
Karolina Ziemba

5. Prezydium podjęło  dwa stanowiska :
- w sprawie konfliktu w szpitalach Województwa podkarpackiego 
-  w sprawie roszczeń  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  wobec szpi-
tali  wynikających  z naliczania składek od umów  cywilno – prawnych 

Z Prac ORL



17Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Stanowiska zostały wysłane do dyrektorów szpitali, posłów i senatorów 
województwa podkarpackiego  oraz zostały umieszczone na stronie 
internetowej OIL. 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 24 lipca 2018r. 

Obecni  wg listy obecności . 

1.   Zaakceptowano  treść odpowiedzi  do dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala w Tarnobrzegu na  Jego zawiadomienie o możliwości popeł-
nienia przewinienia zawodowego przez lekarzy poprzez orzekanie o 
czasowej niezdolności do pracy pielęgniarek. 

2. Prezes  Wojciech Domka zapoznał członków Prezydium z treścią pi-
sma skierowanego do niego przez dr n. med. Michała Paulo. 

3. Wytypowano kol. Mariusza Partykę  jako przedstawiciela ORL  do 
składu komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA  w Rzeszowie.

4. Przyznano lekarzom  refundację kosztów szkolenia. 

5. Podjęto  uchwały : 
Nr 386/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  dentysty  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Justyna Żołędziowska
Nr 387/208/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza Aneta 
Olech 
Nr 388/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza 
Magdalena Rajner
Nr 389/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Mateusz Bełch
Nr 390/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą     wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład– dotyczy 
lekarza Jagoda Mytych
Nr 391/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Kamila Zawadka 
Nr 392/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących  działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Paweł Przetacznik 
Nr 393/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą w formie  indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł  Zaremba
Nr 394/2018/P   w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu lecznicze-
go i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki  lekarskiej -  doty-
czy lekarza Łukasz  Piotrowski
Nr 395/2018/P skreślenie praktyki lekarskiej na wniosek lekarza - doty-
czy lekarza  Amelia Saja 
Nr 396/2018/P skreślenie praktyki lekarskiej na wniosek lekarza - doty-
czy lekarza  Alina Tobiasz 
Nr 397/2018/P skreślenie praktyki lekarskiej z powodu śmierci lekarza - 
dotyczy lekarza Krzysztof  Smolik 
Nr 398/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Nowości w epilepyologii dzieci, nowe wyzwania w terapii neurolo-
gicznej i psychiatrycznej”,   „Dzień dzisiejszy i przyszłość z Bluefishem” 
„Postęp w farmakoterapii neurologicznej i psychiatrycznej” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 399/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowa-

dzenia kształcenia podyplomowego  dla lekarzy przez firmę VM Media 
Sp. z o.o. Group Sp. K.  z siedzibą w Gdańsku 
Nr 400/2018/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowa-
dzenia kształcenia Podyplomowego dla lekarzy  przez ELEVEN  AGEN-
CY  Anna Wacławek  z siedzibą w Warszawie.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
    

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 7 sierpnia 2018r. 

Obecni  wg listy obecności . 

1. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL  :
   - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  - stanowisko w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta
   -  Uchwała Prezydium NRL  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizo-
wanie posiedzenia Konwentu Prezesów ORL poza siedzibą NIL
  -  Uchwała Prezydium NRL w sprawie  delegowania członka Prezy-
dium NRL na konferencję w Chicago
  -  Stanowisko Prezydium NRL w sprawie ryczałtowego systemu finan-
sowania szpitali 
  -  Stanowisko nr 18 Prezydium Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Po-
łożnych w Rzeszowie  w sprawie absencji chorobowych pielęgniarek 
i położnych
  -  Apel  nr 1/P-VIII/2018 Prezydium ORL w Łodzi   -  dotyczy nasilają-
cych się ruchów antyszczepionkowych
    - NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie – dotyczy kon-
kursu ofert 

2.  Zapoznano się  z ofertą Firmy Inter Ubezpieczenia dla lekarzy staży-
stów. Postanowiono dokładnie sprawdzić jakie korzyści ta oferta przy-
niosłaby lekarzom stażystom. 

3.  Zapoznano się z pismem  w którym NIL  zwraca się o zgłaszanie  
kandydatów  w ramach XVI edycji Nagrody Gospodarczej w 5-u kate-
goriach głównych.

4. Przyznano refundację kosztów szkolenia.

5. Podjęto uchwały : 
Nr 401/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych  działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy  z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza Gabriela 
Gaszczyk- Zapała
Nr 402/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Beata Ordyk 
Nr 403/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Agnieszka Rusiecka – Gilek 
Nr 404/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Bartłomiej Rak 
Nr 405/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Sabina  Bem –Wlizło
Nr 406/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Wojciech Janeczko 
Nr 407/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Patryk Hasior
Nr 408/2018/P w sprawie  zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
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na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Józef Ratajczyk 
Nr 409/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agata Skorus
Nr 410/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Danuta Nycz - Puchała 
Nr 411/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indy-
widualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Polak – Tarnowska 
Nr 412/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Bartosz Lorenc
Nr 413/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Łukasz Wąsik 
Nr 414/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Krystyna Szula
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 14  sierpnia 2018r. 

1. Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego  w sprawie  
zgłoszenia  kandydata celem uzupełnienia  składu Wojewódzkiej Komi-
sji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie  na kadencję 
2018 – 2023. Prezydium zdecydowało  na sto stanowisko  zgłosić dr n. 
med. Marzenę Janas. 

2. Podjęto  uchwały :

Nr 415/2018/P w sprawie wpisania lekarza  na listę  członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  
Katarzyna Dziadzio- Gąsior
Nr 416/2018/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, przy-
znania prawa wykonywania zawodu lekarza , wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Anna Kalandyk 
Nr 417/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Ewa Mokrzycka 
Nr 418/2018/P  w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę systemu 
telewizji dozorowej (montaż kamery) w siedzibie OIL  w Rzeszowie 

3. Przyznano  refundację kosztów szkolenia.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 21  sierpnia 2018 r.

1.  Zapoznano się z pismem Prezesa ORL w Katowicach  w sprawie 
organizacji spotkania Rzeczników, Przewodniczących OSL  wszystkich 
izb lekarskich.
2. Zaproszenie  od Marszałka Województwa Podkarpackiego  na Kon-
ferencję  „ Pacjent jako aktywny uczestnik procesu diagnostyki, leczenia 
oraz partycypacji w procesie stanowienia prawa” , która odbędzie się 20 
września o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim.

3. Przyznano lekarzom refundację kosztów szkolenia. 

4. Podjęto uchwały : 
Nr 419/2018/P
Nr 420/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marcin Hyła 
Nr 421/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Karolina Szara
Nr 422/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Monika Ceberak 
Nr 423/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Wieteska- Koguc
Nr 424/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Wianecka
Nr 425/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Karolina Andreasik
Nr 426/2018/Pw sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Joanna Bagińska 
Nr 427/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Piotr Duda
Nr 428/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Chorążek 
Nr 429/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Aleksandra Goraj
Nr 430/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Mateusz Skowronek 
Nr 431/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Justyna Remiec 
Nr 432/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paweł Zając 
Nr 433/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Monika Zając
Nr 434/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Estera Zagojska
Nr 435/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Hubert Sobkowicz
Nr 436/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Seweryn Ślanda
Nr 437/208/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Katarzyna Grabiec
Nr 438/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Karolina Żak- Kowalska
Nr 439/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Rejus
Nr 440/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wojciech Balawender
Nr 441/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Katarzyna Wójcik 
Nr 442/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Borys Kasperkiewicz
Nr 443/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
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lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Barbara Nowicka
Nr 444/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Maria Kołodziej 
Nr 445/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Anna Strzała
Nr 446/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Janusz 
Nr 447/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Mariola Mazur
Nr 448/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Paweł Wójcik 
Nr 449/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Beata Branach 
Nr 450/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Magdalena Gołdyn
Nr 452/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paweł Guz
Nr 453/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Maciej Szczepaniak 
Nr 454/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Aleksandra Pałka
Nr 455/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Magdalena Kuźmik
Nr 456/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wioletta Bal 
Nr 457/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dominika Kordjak 
Nr 458/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Wojciech Siwaszczyk 
Nr 459/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dominika Szelepa 
Nr 460/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Diana Leszczyńska 
Nr 461/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Dagmara Kaleta 
Nr 462/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Irena Dymek 
Nr 463/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Weronika Kocur
Nr 464/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Kinga Senejko
Nr 465/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Aleksandra Czubska
Nr466/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Jakub Klepacki 
Nr 467/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Anna Piotrowska

Nr 468/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Paweł Kępa
Nr 469/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Dominika Gil 
Nr 470/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Gabriela Żuk 
Nr 471/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Justyna Łabądź
Nr 472/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Kamil Sagan
Nr 473/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Sylwia Nicpoń
Nr 474/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Maria Kozioł
Nr 475/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Bogdan Mac 
Nr 476/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Justyna Kocór 
Nr 477/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Elżbieta Szpiech 
Nr 478/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Mateusz Bieniasz 
Nr 479/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Marta Lęcznar 
Nr 480/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Maciej Czerwiński 
Nr 481/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Martyna Świerk
Nr 482/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Agata Wisz 
Nr 483/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magdalena Raczkow-
ska 
Nr 484/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jan Ziębka 
Nr 485/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Karol Burdziak 
Nr 486/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wiktoria Dusza
Nr 487/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Aleksandra Surowiec 
Nr 488/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Kamil Peszt
Nr 489/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Natalia Boczulak 
Nr 490/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Weronika Węgrzyn 
Nr 491/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
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lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Joanna Dudzińska
Nr 492/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dominika Rudy 
Nr 493/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Cebulak 
Nr 494/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Elwira Kruk-Łyczko 
Nr 495/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Natalia Kamieniarz 
Nr 496/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Bocheńska 
Nr 497/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marta Aszklar 
Nr 498/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Natalia Drewniak 
Nr 499/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agata Brożek 
Nr 500/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jakub Dąbkowski 
Nr 501/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marcin Musialik 
Nr 502/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Magdalena Kozioł 
Nr 503/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Sikora 
Nr 504/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Małgorzata Bober 
Nr 505/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agnieszka Żerdecka 
Nr 506/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jakub Mazurkiewicz 
Nr 507/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agata Ilnicka –Surma 
Nr 508/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Weronika Niemczyk 
Nr 509/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Rafał Grzesiakowski 
Nr 510/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Piotr Brzostowski 
Nr 511/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Szymon Małek
Nr 512/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Joanna Skrzypek 
Nr 513/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jakub Haracz 
Nr 514/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magdalena Kozłowska 

Nr 515/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Oliwia Kopera
Nr 516/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza –Karolina Janiec 
Nr 517/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Damian Kolano 
Nr 518/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z  podmiotem leczniczym prowadzący ten zakład 
– dotyczy lekarza – Michał  Rybak 
Nr 519/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z  podmiotem leczniczym prowadzący ten zakład 
– dotyczy lekarza – Maciej Pelc
Nr 520/2018/P w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z  podmiotem leczniczym prowadzący ten zakład – 
dotyczy lekarza – Justyna Żołędziowska
Nr 521/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Marta Gliwska - Drzał 
Nr 522/2018/P w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z  podmiotem leczniczym prowadzący ten zakład – 
dotyczy lekarza Sebastian Norwicz
Nr 523/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Aleksander  Młodożeniec 
Nr 524/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Sabina Zaborniak 
Nr 525/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy  lekarza Joanna Kowalik- Rogozińska 
Nr 526/2018/P w  sprawie  zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej  - dotyczy lekarza  Sylwia Zabłocka – Oczoś
Nr 527/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu  organizatora kształ-
cenia  do rejestru podmiotów uprawnionych  do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy – dotyczy Firmy OLIMP LA-
BORATORIES Sp. z o.o. 
Nr 528/2018/P w sprawie wpisu do rejestru formy kształcenia nt. „ Do-
zwolone wspomaganie w sporcie” – przez podmiot OLIMP LABORA-
TORIES Sp. z o.o. 
Nr 529/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez firmę Meditrans 
Sp. z o.o.
Nr 530/2018/P w sprawie wpisu do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grupy ryzyka” - 
przez podmiot Meditrans Sp. z o.o. 
Nr 531/2018/P w sprawie wpisu do rejestru formy kształcenia nt.” Szy-
nowanie zębów z ruchomością będącą wynikiem chorób przyzębia 
lub urazu z zamykaniem trem i diastem” - przez podmiot Meditrans 
Sp. z o.o. 
Nr 532/2018/P w sprawie wpisu do rejestru formy kształcenia nt. 
”Kompozytowe wkłady koronowe (Inlay/Onlay)- łatwe rozwiązanie 
trudnych sytuacji klinicznych” – przez podmiot 
Meditrans Sp. z o.o.
Nr 533/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Zagurski
Nr 534/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania nas listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Katarzyna Stasik 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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1. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych  / Dz.U.18.1093/
2. Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Dz.U.18.1115/
3. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych / Dz.U.18.1128  - dotyczy trybu uzyskiwania 

opinii Wojewody o celowości inwestycji utworzenia nowego podmiotu leczniczego
4. Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.18.1150/  - przedłuża 

do 30.11.2018r wystawianie zaświadczeń lekarskich z powodu choroby na dotychczasowych zasadach
5. Służba medycyny pracy  / Dz.U.18.1155 t.j/
6. Rejestr Nowotworów Niezłośliwych i Dużych Gruczołów Ślinowych  / Dz.U.18.1181/
7. Zmiana rozp. w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  / Dz.U.18.1185/
8. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych  / Dz.U.18.1196/
9. Krajowy Rejestr Nowotworów  / Dz.U.18.1197/
10. Kryteria i warunki techniczne, którym mają odpowiadać kasy rejestrujące  / Dz.U.18.1206/
11. Zmiana rozp. w sprawie  zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców , sposobu ich rejestrowania oraz 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania ze środków publicznych  / Dz.U.18.1257/  - dotyczy świadczeniodawców w 
zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

12. Emerytury i renty z FUS  / Dz.U.18.1270 t.j/
13. Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników w środowisku pracy  / Dz.U.18.1286/
14. Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy z zakresu poz  / Dz.U.18.1295/
15. Szczegółowy wykaz czynności fizjoterapeuty  / Dz.U.18.1319/
16. Zmiana ustawy – Prawo farmaceutyczne  / Dz.U.18.1375/  - wprowadza nowe oświadczenie które składają lekarze prowadzący praktyki 

lekarskie
17. Zmiana rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.1373/
18. Zmiana rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

/ Dz.U.18.1383/ - w załączniku nr 5 wprowadzono zmiany dotyczące fizjoterapii amulatoryjnej, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego i osób z dysfunkcja narządu słuchu, mowy i wzroku,  w załączniku nr 7 podwyższono punktacje za lokalizację gabinetu sto-
matologicznego w szkole lub szkole specjalnej, zmieniono punktację świadczeń ortodoncji dla dzieci

19. Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Dz.U.18.1381/
20. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Dz.U.18.1490/  - wprowadza pojęcie nowej 

substancji psychoaktywnej
21. Ustawa Zdrowie Publiczne / Dz.U.18.1492 t.j/
22. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  / Dz.U.18.1510 t.j./
23. Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia / Dz.U.18.1515/
24. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.18.1532  - dotyczy podwyżek wynagro-

dzeń dla lekarzy specjalistów i rezydentów
25. Wykaz substancji psychotropowych i środków odurzających  / Dz.U.18.1591/
26. Rejestr Medycznie Wspieranej Prokreacji / Dz.U.18.1598/
27. Określenie wysokości opłaty za krew w 2019r  / Dz.U.18.1662/
28. Badania lekarskie osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa  / Dz.U.18.1664/
29. Zmiana rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.18.1681/
30. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów / Dz.U.18.1737/
31. Priorytetowe dziedziny medycyny / Dz.U.18.1738/
32. Standard opieki okołoporodowej  / Dz.U.18.1756/
33. Zmiana rozp. w sprawie recept / Dz.U18.1773/
34. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.18.1777/

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

Ważny wyrok Sądu Najwyższego
Szpital zapłaci za brak pełnej informacji o możliwych powikłaniach:
Pacjent przeszedł zaplanowaną wcześniej operację gruczolaka prostaty. Zabieg przeszedł pomyślnie, guz został usunięty. Po operacji pojawiły 
się poważne komplikacje neurologiczne pacjent miał niedowład prawej nogi i uszkodzenie rdzenia kręgowego. Doznał trwałego uszkodzenia 
nerwów i niedowładu nogi. Jak ustalono pacjent przed zabiegiem otrzymał miejscowe znieczulenie- lek podano bezpośrednio do rdzenia 
kręgowego, z uwagi na wiek pacjenta. Organizm źle zareagował na podane leki znieczulające. Pacjent pozwał szpital o zadośćuczynienie za to, 
że nie został prawidłowo poinformowany o skutkach przyjętej metody znieczulenia. Zgodę na operację podpisał w dniu przyjęcia do szpitala, 
ale nie otrzymał żadnych informacji o sposobie znieczulenia do zabiegu. Pacjent otrzymał zadośćuczynienie za doznaną krzywdę , sąd uznał, 
że doszło do naruszenia praw pacjenta do rzetelnej informacji o sposobie leczenia, możliwych powikłaniach i skutkach terapii. W uzasadnieniu 
wyroku Sąd przyjął, że lekarze nie popełnili tu błędów medycznych, uchybieniem było natomiast brak powiadomienia o metodzie znieczulenia 
i sposobie odebrania zgody pacjenta .

Wyrok SN z 5.07.2018r syg.akt I CSK 550/17
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Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny:
Z dniem 8 września 2018r weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  / Dz.U.18.1738.
Wprowadza cztery nowe dziedziny: chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, onkologię kliniczną i ortodoncję.
Z dniem 8 września weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy 
dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury  / Dz.U.18.1737/.
W dziedzinach priorytetowych w pierwszych dwóch latach wynosi 4700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postę-
powaniu kwalifikacyjnym w 2017r , oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018r – 4875 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 5300 zł.
W pozostałych dziedzinach medycyny w pierwszych dwóch latach – 4000 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 4500 zł. Rozporządzenie obowią-
zuje z mocą od dnia 1 lipca 2018r.

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Czy przyjdą wreszcie 
lepsze czasy dla
ochrony zdrowia?
Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest bardzo skom-

plikowana, jak cała ochrona zdrowia. Z jednej strony po-
jawiły się pierwsze jaskółki nadziei, ale wciąż nie mamy 

poczucia, że system będzie stał na nogach, a nie, jak dotąd, na gło-
wie. Jeżeli oczekujemy dobrych efektów w działaniu systemu, tzn. 
leczeniu i profilaktyce, a także dobrych warunków pracy i płacy dla 
personelu, musimy stworzyć dobre warunki jego funkcjonowania. 
Nie istnieje jakaś specjalna ekonomia ochrony zdrowia, pozwala-
jąca wyceniać koszty procedur poniżej kosztów ich wykonania, 
nie płacić terminowo, nie płacić w ogóle za tzw. nadwykonania. 
Niedobre jest też utrzymywanie pracowników w sytuacji szantażu 
moralnego i ekonomicznego. Jak dotąd, nie pojawiły się zwiastu-
ny uzdrowienia ochrony zdrowia, a to każe wątpić w szczerość in-
tencji „reformatorów” i trwałość proponowanych rozwiązań.

POROZUMIENIE Z POROZUMIENIEM.... REZYDENTÓW

Osnową ostatnich, korzystnych niewątpliwie, zmian płacowych 
jest porozumienie z 8. lutego, zawarte przez Ministra Zdrowia z 
Porozumieniem Rezydentów OZZL. Skonstruowana na jego pod-
stawie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, także 
ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o działalności leczniczej ja-
wią się jako światełko w tunelu. Powstały wprawdzie akty prawne 
o randze ustawy, ale zakres zmian, jak i czas ich wprowadzenia, 
dalekie są od oczekiwań. Mają jeszcze inną, ale za to zasadniczą 
wadę- nie są oparte na trwałych mechanizmach ekonomicznych. 
W dalszym ciągu są to rozwiązania tymczasowe, uznaniowe, nie 
odnoszące się do przyczyn mizerii w ochronie zdrowia, a próbują-
ce ją tylko trochę złagodzić.

KRYNICKIE FORUM GOSPODARCZE

Na odbywającym się w dniach 4-7 września 2018 Forum Gospo-
darczym udało się zainteresować problematyką zdrowotną i zgro-
madzić nie tylko wielu ministrów ale także premiera rządu. To chy-
ba precedens, że nawet minister finansów przyznała, że wydatki 
na zdrowie to nie strata, lecz inwestycja w przyszłość, która może 
się bardzo opłacić. Również wystąpienie premiera zawierało wiele 
miłych akcentów min. stwierdzenie, że ochrona zdrowia jest od 
lat zaniedbana, a zwiększenie płac jest warunkiem koniecznym 
dla lepszego funkcjonowania systemu. Ale poza gładkimi dekla-
racjami zwiększania, poprawy, usprawniania współpracy, nie usły-
szeliśmy konkretów, które miałyby dokonać zmian jakościowych. 
Nie padła deklaracja szefowej ministerstwa pracy i rodziny na te-

mat chęci domówienia się ze środowiskiem lekarskim na temat 
choćby e- zwolnień. Nie usłyszeliśmy zamiaru wprowadzenia 
oprogramowania, kompatybilnego z programami w gabinetach 
lekarskich, czy finansowania dodatkowych kosztów, które niewąt-
pliwie poniosą lekarze. Nie padła również zapowiedź gratyfikacji 
za usługi dla firmy zewnętrznej-ZUS-u, który na naszych działa-
niach zaoszczędzi setki milionów złotych rocznie.
To wszystko pokazuje, że PRL w ochronie zdrowia jeszcze się nie 
skończył!

 MAGICZNE 6% PKB

Jako największy sukces ministerstwa zdrowia ogłoszono wzrost 
nakładów na ochronę zdrowia z osiągnięciem magicznej „6” już(!) 
w 2024 roku. Roczne przyrosty odsetka PKB, równe ok. 0,2- 0,5 
punktu procentowego wystarczą może do wyrównania inflacji 
i byłyby wystarczające w systemie zbilansowanym finansowo. 
Samo zadłużenie szpitali publicznych, które osiągnęło 11,8 mld zł 
na koniec I kwartału 2018 (w tym 1,8 mld długów tzw. wymagal-
nych) pochłonie przyrost finansowania z 2-3 lat! Praktycznie przez 
taki czas nie odczujemy, że coś drgnęło na lepsze!
Poza tym wielkim smaczkiem jest wyodrębnianie z długów tzw. 
zadłużenia niewymagalnego, co daje chwilowe poczucie bezpie-
czeństwa i dumy niektórych menedżerów, a nawet powód do or-
derów czy premii. W praktyce oznacza to nieodkładanie środków 
na amortyzację, co może skończyć się dekapitalizacją sprzętu i 
budynków, a później.... kredytem w parabanku!
Smutna prawda jest taka, że 6% było wystarczające 10-15 lat temu. 
Wobec wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne i podnie-
sienia poziomu oczekiwań społeczeństwa, na przykład w zakresie 
medycyny rekonstrukcyjnej, a także wzrostu cen innowacyjnych 
leków czy sprzętu medycznego, koszty znacznie wzrosły i na dzi-
siaj nakłady na tym poziomie nie wystarczą. A my mamy osiągnąć 
6% za 6 lat! Bomba!

CZY BĘDZIE LEPIEJ?

Przedstawione powyżej fakty jak i szacunkowe wyliczenia nie na-
pawają optymizmem. Dopóki nie powstaną zdrowe mechanizmy 
ekonomiczne, na których zbudowany zostanie sprawny system 
organizacyjny, nie będziemy mieć pewności, że będzie lepiej. Na-
dal będziemy poruszać się skokami- od kryzysu do kryzysu, od 
strajku do strajku.. A aktualna władza będzie jak mantrę powtarzać: 
system jest dobry- zawinił...lekarz!
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Czy osiągnięcie wieku dorosłego oznacza, że 
nie jest już konieczne stosowanie profilaktyki 
za pomocą szczepień?

Opracowała: mgr Bożena Konecka Szydełko
Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

U osób dorosłych, zwłaszcza w starszym wieku, występuje sze-
reg różnych chorób stwarzających zwiększone ryzyko zakażeń, 
którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Pewien odse-
tek dorosłych jest nadal nieodporny na choroby 
wirusowe typowe dla wieku dziecięcego (ospa 
wietrzna, odra, różyczka), które u dorosłych 
mogą mieć cięższy przebieg (również u osób 
nieobciążonych chorobami przewlekłymi) lub 
stwarzać dodatkowe zagrożenia (np. zakażenie 
w czasie ciąży). I wreszcie uzupełnienie szcze-
pień może być konieczne w związku z podróża-
mi zagranicznymi.

Problem szczepień dorosłych jest często zanie-
dbywany przez lekarzy. Również sami pacjenci 
często nie są świadomi, że nadal podlegają ta-
kiej profilaktyce. Ponadto współistnienie chorób 
przewlekłych i związane z wiekiem pogorsze-
nie funkcjonowania układu odpornościowego 
sprawiają, że zakażenia wirusowe i bakteryjne 
stanowią duży problem kliniczny w tej grupie 
pacjentów – ryzyko powikłań, w tym zgonu, jest 
znacznie większe niż w populacji ogólnej. Nie-
którym takim chorobom można zapobiegać poprzez szczepienia 
ochronne, dlatego towarzystwa naukowe oraz eksperckie, wska-
zują, że osoby w dorosłym wieku mogą odnieść najwięcej korzy-
ści ze szczepień ochronnych.

1. Program szczepień dla dorosłych:
1.1. Program szczepień dla dorosłych w zależności od wieku 

1.2. Program szczepień dla dorosłych ze względów zdrowot-
nych (grupy ryzyka)  

2. Szczepienia przeciwko chorobom wirusowym

2.1.1.  Grypa sezonowa
Szczepionki (Influvac, Vaxigrip Tetra): 3-walentne lub 4-walentne 
inaktywowane (IIV), należą do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: szczepienie zalecane osobom z grup zwiększonego 
ryzyka wystąpienia powikłań grypy lub tym, które mogą być dla 
nich źródłem zakażenia:  wszystkim osobom w wieku ≥55 lat, 
pensjonariuszom domów spokojnej starości oraz innych placó-
wek przewlekłej opieki medycznej lub opiekuńczej (bez względu 
na wiek), chorym na przewlekłe choroby układu sercowo-naczy-
niowego (chorobę wieńcową, zwłaszcza po zawale serca, niewy-
dolność serca, z wyjątkiem nadciśnienia tętniczego) lub odde-
chowego (w tym astmę, POChP), chorym przewlekle na choroby 
metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby nerek (niewydolność, 
zespół nerczycowy), hemoglobinopatię, choroby wątroby, z nie-
doborem odporności (w tym spowodowanym leczeniem immu-
nosupresyjnym, zakażeniem HIV, chorym na nowotwory złośliwe 
[zwłaszcza układu krwiotwórczego], po przeszczepieniu narzą-
dów lub tkanek), z patologiczną otyłością (BMI ≥40), chorym z 
upośledzeniem czynności układu oddechowego lub utrudnio-
nym usuwaniem wydzieliny z dróg oddechowych, zwiększonym 
ryzykiem zachłyśnięcia (zaburzenia świadomości, otępienie, ura
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zy rdzenia kręgowego, choroby przebiegające z drgawkami, inne 
choroby nerwowo-mięśniowe), kobietom w ciąży i tym, które w 
czasie najbliższego sezonu epidemicznego grypy będą w ciąży,  
osobom, które mogą być źródłem zakażenia ww. osób (wskaza-
nia epidemiologiczne) – pracownikom domów spokojnej starości 
lub ośrodków dla przewlekle chorych, osobom zapewniającym 
opiekę domową lub mieszkającym wspólnie z osobami z grup 
ryzyka, personelowi placówek służby zdrowia (w tym pracow-
nikom administracyjnym i studentom kierunków medycznych 
odbywającym zajęcia z chorymi), opiekunom, rodzicom i innym 
osobom mieszkającym z dziećmi w wieku <5 lat (a zwłaszcza <6 
mies.), pracownikom szkół, handlu, transportu oraz innym oso-
bom narażonym na kontakt z dużą liczbą ludzi. 

Skuteczność kliniczna szczepienia chorych z niedoborem odpor-
ności może być znacznie zmniejszona, dlatego istotne znacze-
nie ma także uodpornienie osób z najbliższego otoczenia takich 
pacjentów (domownicy, personel służby zdrowia).Szczepienie 
zaproponuj ponadto każdej osobie, która chce zmniejszyć swoje 
ryzyko zachorowania na grypę.

Schemat szczepienia dorosłych: 1 dawka i.m., s.c. lub i.d. (w zależ-
ności od preparatu i zaleceń producenta).  Powtarzaj szczepienie 
co rok szczepionką o składzie aktualnym na dany sezon epide-
miczny. 

2.1.2.  Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B
Szczepionki (Engerix B [10 µg/0,5 ml, 20 µg/1 ml], Euvax B [10 
µg/0,5 ml, 20 µg/1 ml], HBvaxPRO [10 µg/1 ml], Hepavax-Gene 
TF [20 µg/1 ml]; skojarzona przeciwko WZW typu B i A: Twinrix 
Adult): zawierają rekombinowany antygen HBs, należą do kate-
gorii „nieżywych”.

Wskazania: u dorosłych szczepienie obowiązkowe dla:  osób 
wykonujących zawody medyczne stwarzające ryzyko zakaże-
nia, uczniów szkół medycznych, studentów uczelni wyższych 
kształcących się na kierunkach medycznych (w ciągu pierwszego 
roku nauki), osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku 
styczności z osobą zakażoną HBV (np. osoby mieszkające z cho-
rym na WZW typu B lub nosicielem HBV, osoby przebywające w 
zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamknię-
tych [np. więzienia], chorzy dializowani lub z postępującą prze-
wlekłą chorobą nerek z GFR <30 ml/min/1,73 m2) i osób zakażo-
nych HCV.

Szczepienia zalecane podatnym na zakażenie: osobom, które 
ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażo-
ne na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub 
poprzez kontakt seksualny (np. wyjeżdżającym w rejony ende-
micznego występowania WZW typu B, podejmującym ryzykow-
ne zachowania seksualne, uzależnionym od narkotyków dożyl-
nych), przewlekle chorym o dużym ryzyku zakażenia HBV (np. z 
niedoborem odporności, w tym w wyniku leczenia immunosu-
presyjnego, chorym na przewlekłe choroby wątroby, cukrzycę), 
nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych, chorym 
przygotowywanym do zabiegów operacyjnych i inwazyjnych 
procedur medycznych (nie wolno jednak odmówić wykonania 
zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tka-
nek w przypadku nieprzeprowadzenia szczepienia przeciwko 

WZW typu B), chorym na nowotwory układu krwiotwórczego, 
wszystkim nieszczepionym dotąd osobom dorosłym, zwłaszcza 
w wieku podeszłym.

Schematy szczepienia: podstawowy – 3 dawki i.m. w mięsień 
naramienny w schemacie 0, 1 i 6 mies. (w przypadku istotnej 
małopłytkowości lub skazy krwotocznej wyjątkowo s.c. – słabsza 
odpowiedź immunologiczna) i przyspieszony ( stosuj w wyjąt-
kowych sytuacjach u dorosłych, gdy konieczne jest szybkie uod-
pornienie przed wyjazdem zagranicznym w rejon endemicznego 
występowania WZW typu B (ew. przed zabiegiem operacyjnym). 
Wybierz preparat przeznaczony do stosowania w ramach przy-
spieszonego schematu (Engerix B, Hepavax-Gene TF, Twinrix 
Adult) i przestrzegaj zaleceń producenta.

Zgodnie z aktualnym PSO bezpłatne oznaczenie anty-HBs jako 
element badania kwalifikacyjnego do szczepienia (w tym kontro-
li stężenia anty-HBs po szczepieniu podstawowym i okresowego 
monitorowania w celu kwalifikacji do dawek przypominających) 
przysługuje następującym chorym przewlekle:  zakażonym HCV, 
pacjentom w fazie zaawansowanej choroby nerek z GFR <30 ml/
min, chorym dializowanym, chorym na cukrzycę, pacjentom z 
nowo¬tworami w trakcie leczenia immunosupresyjnego i po 
przeszczepieniu narządów, chorym z niedoborem odporności.
Immunoprofilaktyka bierna (swoista immunoglobulina anty-HBs 
[HBIG]): wskazana w celu zapobiegania zakażeniu po ekspozycji 
na HBV u wrażliwych na zakażenie osób nieszczepionych lub nie-
odpowiadających na szczepienie. Podaj w ciągu 48–72 h po eks-
pozycji, a w razie potrzeby (np. podczas długotrwałej hospitaliza-
cji) powtarzaj co 4–8 tyg. Preparaty:  Gamma anty-HBs ,  Hepatect 
CP, Uman Big , Zutectra s.c. (preparat zarejestrowany do stosowa-
nia u osób po przeszczepieniu wątroby z powodu niewydolności 
wątroby wywołanej WZW typu B).

2.1.3.  Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A
Szczepionki (Avaxim, Harvix 720 Junior, Havrix Adult; skojarzona 
przeciwko WZW typu B i A: Twinrix Adult): zawierają inaktywo-
wany wirus WZW typu A (HAV), należą do kategorii „nieżywych”.
Wskazania: u dorosłych szczepienie zalecane osobom: wyjeżdża-
jącym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności WZW 
typu A, zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usu-
waniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy 
konserwacji urządzeń służących do tego celu, chorym na prze-
wlekłą chorobę wątroby lub na hemofilię.

Szczepienie zaproponuj ponadto każdej osobie, która chce 
zmniejszyć swoje ryzyko zachorowania na WZW typu A, zwłasz-
cza podejmującej ryzykowne zachowania seksualne lub uzależ-
nionej od narkotyków. 

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe – 2 dawki i.m. w 
mięsień naramienny w schemacie 0, 6–12 mies. (w przypadku 
istotnej małopłytkowości lub skazy krwotocznej wyjątkowo s.c. 
– słabsza odpowiedź immunologiczna). 

2.1.4.  Odra, świnka i różyczka
Szczepionki: skojarzone przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR 
[M-M-RvaxPro, Priorix]): zawierają zdolne do replikacji, atenuowa-
ne wirusy; należą do kategorii „żywych”. Dostępna jest też szcze-
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pionka poczwórnie skojarzona przeciwko odrze, śwince, różycz-
ce i ospie wietrznej (MMRV [Priorix-Tetra]).

Wskazania: szczepienie zalecane: osobom nieszczepionym prze-
ciwko odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiąz-
kowych; zwłaszcza personel służby zdrowia powinien być uod-
porniony przeciwko odrze (także z uwagi na bezpieczeństwo 
pacjentów, w tym niemowląt i chorych z pierwotnymi lub wtór-
nymi niedoborami odporności), a uodpornienie powinno być 
dobrze udokumentowane (niżej), młodym kobietom, zwłaszcza 
pracującym z dziećmi (przedszkola, szkoły, służba zdrowia), w 
celu zapobiegania różyczce wrodzonej, nieszczepionym lub je-
żeli od jednorazowego szczepienia podstawowego w 10.–13. 
rż. minęło >10 lat (podawanie zachorowania na różyczkę bez 
serologicznego potwierdzenia rozpoznania nie jest podstawą 
do zwolnienia ze szczepienia z uwagi na częste pomyłki dia-
gnostyczne), młodym mężczyznom nieszczepionym w ramach 
szczepień obowiązkowych.

Za osobę uodpornioną przeciwko odrze uważa się taką, która 
spełnia ≥1 z następujących warunków: ma dokumentację po-
twierdzającą przebycie odry rozpoznanej przez lekarza (z po-
twierdzeniem laboratoryjnym); ma w surowicy przeciwciała prze-
ciwodrowe klasy IgG; posiada dokumentację lekarską szczepienia 
dwoma dawkami szczepionki przeciwko odrze (monowalentnej 
lub MMR) w odstępie ≥4 tyg.

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe – 2 dawki s.c. lub 
i.m. w odstępie ≥4 tyg. Osobom, które otrzymały w przeszłości 
tylko 1 dawkę szczepionki, podaj drugą dawkę.

Postępowanie poekspozycyjne po bliskim kontakcie osoby nie-
uodpornionej z chorym na:
1) odrę – jeżeli nie ma przeciwwskazań, rozpocznij szczepienie 
w ciągu 72 h po ekspozycji; nieuodpornionym kobietom w ciąży 
oraz pacjentom z upośledzeniem odporności znacznego stop-
nia (nawet wcześniej szczepionym) podaj preparat immunoglo-
bulin jak najszybciej po ekspozycji (maks. do 6 dni). U chorych 
otrzymujących substytucyjnie immunoglobuliny poliklonalne 
i.v. (IVIG) zakażeniu zapobiega dawka >100 mg/kg mc. podana 
w ciągu 3 tyg. przed ekspozycją. Nabyta biernie odporność prze-
mija po 5–6 mies., chyba że doszło do zachorowania na odrę o 
typowym lub zmodyfikowanym przebiegu. Po urodzeniu dziecka 
zaszczep nieuodpornioną kobietę.
2) różyczkę (bliski kontakt z chorym z potwierdzonym laborato-
ryjnie zakażeniem) – u nieuodpornionych kobiet w I i II tryme-
strze ciąży rozważ podanie immunoglobuliny (wyżej) w dawce 
0,55 ml/kg mc. (kontrowersyjne, nie eliminuje ryzyka wrodzone-
go zespołu różyczkowego). Po urodzeniu dziecka jak najszybciej 
zaszczep nieuodpornioną kobietę.

Za osobę uodpornioną przeciwko odrze uważa się taką, która 
spełnia przynajmniej 1 z następujących warunków: ma doku-
mentację potwierdzającą przebycie odry rozpoznanej przez leka-
rza (z potwierdzeniem laboratoryjnym),ma w surowicy przeciw-
ciała przeciwodrowe klasy IgG , posiada dokumentację lekarską 
szczepienia dwiema dawkami szczepionki przeciwko odrze (mo-
nowalentnej lub MMR) w odstępie ≥4 tygodni.

2.1.5.  Ospa wietrzna
Szczepionka (Varilrix): zawiera zdolne do replikacji, atenuowane 
wirusy; należy do kategorii „żywych”.

Wskazania u dorosłych: szczepienie zalecane wszystkim osobom, 
które nie chorowały na ospę wietrzną lub nie były wcześniej 
szczepione, a zwłaszcza: pracownikom służby zdrowia, osobom 
pozostającym w bliskim kontakcie z osobami z niedoborem 
odporności komórkowej, w tym w trakcie leczenia immunosu-
presyjnego (bliscy krewni, współmieszkańcy, pracownicy socjal-
ni itp.), chorym na ostrą białaczkę w okresie remisji (≥1 tydz. po 
zakończeniu chemioterapii, gdy liczba limfocytów we krwi wy-
nosi >1200/µl; nie należy stosować chemioterapii przez tydzień 
po szczepieniu), chorym przed planowanym przeszczepieniem 
narządu lub komórek krwiotwórczych, kobietom planującym 
ciążę, rodzicom małych dzieci (niemowlęta, wiek przedszkolny i 
szkolny).

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe – 2 dawki s.c. lub 
i.m. w odstępie 6–8 tyg. Osobom, które otrzymały w przeszłości 
tylko 1 dawkę szczepionki, podaj jak najszybciej drugą dawkę 
(nie musisz rozpoczynać schematu szczepienia od początku).

Postępowanie poekspozycyjne po bliskim kontakcie z chorym na 
ospę wietrzną (ospa u domownika, wspólne przebywanie w nie-
dalekiej odległości w zamkniętym pomieszczeniu przez >1 h lub 
dłuższy kontakt z chorym twarzą w twarz w szpitalu):
1) nieuodpornione osoby bez przeciwwskazań do szczepienia 
rozpocznij szczepienie najpóźniej w ciągu 72–120 h po ekspozy-
cji (zazwyczaj nie zapobiega zachorowaniu, ale znacznie łagodzi 
przebieg choroby)
2) nieuodpornione (seronegatywne) kobiety w ciąży oraz osoby 
z upośledzeniem odporności komórkowej podaj jak najszybciej 
(maks. do 4 dni) – ale tylko po ekspozycji stwarzającej istotne ry-
zyko zachorowania – swoistą immunoglobulinę przeciwko VZV 
(VZIG [Varitect(i); 25 IU/ml]) i.v. 0,2–1 ml/kg mc. (5–25 IU/kg mc., 
maks. 625 IU), ew. IVIG. Jeśli nie ma przeciwwskazań, 5 mies. póź-
niej rozpocznij szczepienie. U chorych otrzymujących substytu-
cyjnie IVIG zakażeniu zapobiega dawka >400 mg/kg mc. podana 
w ciągu 3 tyg. przed ekspozycją. Po urodzeniu dziecka jak naj-
szybciej zaszczep nieuodpornioną kobietę.

2.1.6.  Ludzki wirus brodawczaka (HPV)
Szczepionki (Cervarix, Gardasil 9, Silgard): zawierają rekombino-
wane białko HPV; należą do kategorii „nieżywych”. 

Wskazania: szczepienie zalecane nastoletnim dziewczętom i 
kobietom do 26. rż. – optymalnie przed podjęciem aktywności 
seksualnej – w celu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy i 
zmian przedrakowych związanych z zakażeniem HPV (głównie 
HPV-16 i HPV-18; dodatkowo HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52, 
HPV-58 [szczepionka 9-walentna]). Przed szczepieniem doro-
słych, aktywnych seksualnie kobiet zleć badanie ginekologiczne 
w celu wykluczenia patologicznych zmian szyjki macicy (cyto-
logia). Szczepionki Silgard i Gardasil 9 dodatkowo uodparniają 
przeciwko HPV typów 6 i 11, które wywołują brodawki narządów 
płciowych u obu płci. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku re-
gularnego, przesiewowego badania cytologicznego w kierunku 
raka szyjki macicy.
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Schemat szczepienia po 14. rż.: szczepienie podstawowe – 3 
dawki i.m. w mięsień naramienny w schemacie 0, 1, 6 mies. (Ce-
rvarix) lub 0, 2, 6 (Silgard, Gardasil 9).

2.1.7.  Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
Szczepionki (Encepur Adults, Encepur K, FSME-Immun): zawie-
rają inaktywowane wirusy; należą do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: szczepienie zalecane osobom mieszkającym na 
terenach zwiększonego występowania tej choroby  lub wy-
jeżdżającym tam w celach turystycznych lub zarobkowych, a 
zwłaszcza:  pracującym przy eksploatacji lasu, żołnierzom, funk-
cjonariuszom straży pożarnej i granicznej, myśliwym, rolnikom, 
turystom, młodzieży biwakującej na terenach leśnych, uczestni-
kom obozów i kolonii.

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe – 3 dawki i.m. 
w mięsień naramienny w schemacie 0, 1–3, 6–15 mies. Dawki 
przypominające podawaj co 3 lata. Schemat przyspieszony – 2 
dawki w odstępie 2 tyg., a trzecia 5–12 mies. po drugiej (FSME-
-Immun) lub 3 dawki 0, 7, 21 dni oraz czwarta po 9–12 mies. 
(Encepur Adults).

2.1.8.  Nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)
Szczepionka (IPV [Imovax Polio]; dostępna także w postaci sko-
jarzonej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi [dT-IPV – Dulta-
vax] i krztuścowi [dTpa – Boostrix Polio]): zawiera inaktywowa-
nego wirusa; należy do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: wyjazd na tereny endemicznego występowania 
choroby, pracownicy laboratoriów mających kontakt z wirusem 
poliomyelitis.

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe: (3 dawki) s.c. 
lub i.m. – osobom dorosłym wcześniej nieszczepionym podaj 
pełną serię szczepienia podstawowego: 2 dawki w odstępie 1–2 
mies. oraz dawkę uzupełniającą 6–12 mies. po drugiej dawce. 
Dawka przypominająca: dorosłym szczepionym podstawowo 
(jw.) w dzieciństwie, narażonym na ryzyko zakażenia, podaj 1 
dawkę przypominającą IPV (producent zaleca powtarzanie 
dawki przypominającej co 10 lat).

2.1.9.  Wścieklizna
Szczepionka (Rabipur, Verorab): zawiera inaktywowanego wiru-
sa; należy do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: szczepienie zalecane osobom wyjeżdżającym na 
tereny endemicznego występowania choroby oraz wszystkim 
osobom pokąsanym przez dzikie zwierzęta lub zwierzęta do-
mowe podejrzane o wściekliznę. Wskazane także dla osób za-
wodowo narażonych na kontakt z chorymi zwierzętami (np. le-
śnicy, myśliwi, weterynarze, speleolodzy). Decyzję o wdrożeniu 
odpowiedniego postępowania podejmują specjaliści zatrud-
nieni w poradniach konsultacyjnych ds. szczepień lub specja-
liści chorób zakaźnych.

Schemat szczepienia: szczepienie podstawowe – 3 dawki i.m. 
w schemacie 0, 7, 28 dni i dawka uzupełniająca po roku. Dawki 
przypominające co 5 lat.

Postępowanie poekspozycjne (zasady i kryteria kwalifikacyjne: 
w uzasadnionych przypadkach u nieszczepionej osoby szcze-
pienie według schematu 0, 3, 7, 14 i 28 dni (jeżeli została na-
rażona osoba uprzednio szczepiona, podaje się tylko 2 dawki 
przypominające szczepionki wg schematu 0 i 3. dni; nie należy 
wówczas podawać swoistej immunoglobuliny lub surowicy). 
Gdy ryzyko jest duże, jednocześnie z pierwszą dawką szcze-
pionki podaje się swoistą immunoglobulinę ludzką przeciwko 
wściekliźnie 20 IU/kg mc.(i); można ją podać do 7. dnia po roz-
poczęciu szczepienia.

2.2.  Szczepienia przeciwko chorobom bakteryjnym
2.2.1. Błonica i tężec 
Szczepionki (Td-pur, Clodivac): zawierają toksoid (inaktywowa-
na toksyna) błoniczy w zmniejszonej dawce (d) i tężcowy (T); 
należą do kategorii „nieżywych”. Występują także w postaci sko-
jarzonej z antygenami pałeczki krztuśca (dTpa [Adacel, Boostrix, 
Tdap Szczepionka SSI]) i polio (dTpa-IPV [Boostrix Polio], dT-IPV 
[Dultavax]) lub monowalentnej (d lub T [d – szczepionka bło-
nicza adsorbowana, T – Tetana, szczepionka tężcowa adsorbo-
wana]).

Wskazania: szczepienie zalecane dorosłym, którzy w przeszło-
ści zostali prawidłowo zaszczepieni podstawowo (dawki przy-
pominające) oraz nieszczepionym w przeszłości (szczepienie 
podstawowe [nie dotyczy szczepionek skojarzonych dTpa], za-
lecane zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, które ze wzglę-
du na wykonywane zajęcia są narażone na tężec [np. rolnicy, 
ogrodnicy]). Wskazane także dla osób wyjeżdżających w rejony 
epidemii błonicy lub w przypadku epidemii na terenie kraju 
(w wyniku decyzji administracyjnej szczepienie obowiązkowe, 
bezpłatne). 

Schemat szczepienia: dawki przypominające s.c. co 10 lat (min. 
odstęp między szczepieniami przeciwko tężcowi to 5 lat). Szcze-
pienie podstawowe – 3 dawki s.c. w schemacie 0, 1, 6 mies.
Postępowanie poekspozycyjne w przypadku zranienia grożą-
cego zachorowaniem na tężec (zasady i kryteria kwalifikacyjne: 
w uzasadnionych sytuacjach szczepienie. Gdy ryzyko jest duże 
jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki podaj w osobne 
miejsce swoistą antytoksynę (ludzka immunoglobulina prze-
ciwtężcowa – HTIG [Igantet, Tetabulin S/D(i)]) i.m. 250 IU lub – 
gdy rana zakażona, z ciałem obcym, opracowywana >24 h od 
zranienia, wstrząs hipowolemiczny, masa ciała pacjenta >90 kg 
– 500 IU. Osobom z niedoborem odporności (pierwotnym lub 
nabytym, w tym w trakcie immunosupresji) lub z przeciwwska-
zaniami do szczepienia  podaj drugą dawkę HTIG 3–4 tyg. po 
pierwszej.

2.2.2.  Krztusiec
Szczepionka (dTap [Adacel, Boostrix, Tdap Szczepionka SSI]; do-
stępna także w postaci skojarzonej z polio – Boostrix Polio): za-
wiera toksoid (inaktywowana toksyna) błoniczy w zmniejszonej 
dawce (d) i tężcowy (T) oraz 1–3 antygenów pałeczki krztuśca 
(tzw. bezkomórkowy komponent krztuścowy [a]) w zmniejszo-
nej dawce (p); należy do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: szczepienie zalecane jako dawka przypominająca 
dla osób zaszczepionych podstawowo przeciwko krztuścowi, 
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a zwłaszcza dla  młodzieży w wieku 14–19 lat (zamiast jednej 
dawki przypominającej szczepionki przeciwko tężcowi i błoni-
cy [Td]), dorosłych, którzy mają lub niedługo będą mieli bliski 
kontakt z niemowlętami <12. mż. (rodzice, dziadkowie, opie-
kunowie, personel służby zdrowia [zwłaszcza oddziałów neo-
natologicznych i pediatrycznych], personel żłobków) w celu 
zmniejszenia ryzyka ciężkiego krztuśca u niemowląt, kobiet 
w ciąży (dotyczy każdej ciąży, bez względu na odstęp między 
nimi) – szczepienie należy wykonać między 27. a 36. tyg. cią-
ży (optymalnie między 28. a 32. tyg.), personelu służby zdrowia 
mającego bezpośredni kontakt z chorymi w szpitalu lub przy-
chodni, a także personel placówek przewlekłej opieki pielęgna-
cyjnej, przedszkoli i szkół (ze względów epidemiologicznych),  
dorosłych, którzy chcą zmniejszyć swoje ryzyko zachorowania 
na krztusiec. W skojarzeniu z IPV jako dawka przypominająca 
przed wyjazdem w rejony endemiczne.
Schemat szczepienia: 1 dawka i.m. co 10 lat (zastosuj jednorazo-
wo jako dawkę przypominającą szczepienia przeciwko tężcowi 
i błonicy zamiast jednej dawki szczepionki Td).

2.2.3.  Pneumokoki
Szczepionki: 1. Szczepionki: 13-walentna skoniugowana (PCV-
13 [Prevenar-13]) oraz polisacharydowa 23-walentna (PPSV-23 
[Pneumo 23(i)]): zawierają oczyszczone antygeny polisachary-
dowe odpowiednio 13 lub 23 najczęstszych typów serologicz-
nych S. pneumoniae, które w szczepionce skoniugowanej są 
połączone z białkiem nośnikowym zapewniającym silniejszą i 
trwalszą odpowiedź immunologiczną; należą do kategorii „nie-
żywych”.

Wskazania dla osób dorosłych: szczepienie zalecane osobom w 
wieku ≥65 lat, wszystkim dorosłym palącym papierosy (dodat-
kowo należy je pouczyć, jak porzucić nałóg),z grup zwiększone-
go ryzyka – przewlekle chorym, na choroby serca (z wyjątkiem 
nadciśnienia), płuc (w tym astmę, przewlekłą obturacyjną cho-
robę płuc i rozedmę), wątroby, cukrzycę, zespół nerczycowy lub 
niewydolność nerek (zwłaszcza poddawanym dializie otrzew-
nowej),uzależnionym od alkoholu z wrodzonym lub nabytym 
niedoborem odporności, w tym w stanie immunosupresji, z 
niedoborem składowych dopełniacza lub z zaburzeniami fa-
gocytozy (z wyjątkiem przewlekłej choroby ziarniniakowej), po 
usunięciu śledziony lub z czynnościową asplenią (szczepienie 
należy wykonać optymalnie ≥2 tygodnie przed planowanym 
zabiegiem usunięcia śledziony), chorym na chłoniaka Hodgki-
na, białaczkę, chłoniaka, szpiczaka lub inny nowotwór złośliwy, 
z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, z wszczepionym 
implantem ślimakowym lub przed planowanym zabiegiem 
wszczepienia, po przeszczepieniu narządu miąższowego.

Schemat szczepienia: PCV-13, PPSV-23: 1 dawka i.m. lub s.c.; 1 
dawkę przypominającą PPSV-23 ≥5 lat po pierwszej zaleca się 
tylko pacjentom: 1) w wieku <65 lat bez śledziony (także z tzw. 
brakiem czynnościowym) lub z niedoborem odporności,2) w 
wieku ≥65 lat szczepionym jedną dawką ze względu na wska-
zania związane ze stanem zdrowia przed 65. rż. Nie zaleca się 
podawania więcej niż 2 dawek PPSV-23. Postępowanie u cho-
rych z wybranych grup ryzyka medycznego (z niedoborem od-
porności, w tym z przewlekłą niewydolnością nerek i zespołem 
nerczycowym, z czynnościowym lub anatomicznym brakiem 

śledziony, z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub z 
wszczepionym implantem ślimakowym):
a) nieszczepieni wcześniej przeciwko pneumokokom – zaleca 
się podanie w pierwszej kolejności PCV-13, następnie po ≥8 
tyg. – w celu rozszerzenia zakresu ochrony – 1 dawka PPSV-23 
(taka sekwencja zapewnia większe stężenia swoistych przeciw-
ciał); dawkę przypominającą PPSV-23 należy podawać zgodnie 
z zasadami przedstawionymi powyżej
b) zaszczepieni wcześniej ≥1 dawką PPSV-23 – zaleca się po-
danie 1 dawki PCV-13 ≥12 mies. po ostatniej dawce PPSV-23; 
jeśli pacjent wymaga podania dawki przypominającej PPSV-23 
(wyżej), należy ją podać ≥8 tyg. po PCV-13 i ≥5 lat po pierwszej 
dawce PPSV-23.

2.2.4.  Meningokoki
Szczepionki: skoniugowane – monowalentne przeciwko me-
ningokokom grupy C (MCV-C [Meningitec, NeisVac-C]) lub 
4-walentne przeciwko meningokokom grup A, C, Y, W-135 
(MCV-4 [Menveo, Nimenrix]); zawierają oczyszczone antygeny 
polisacharydowe, które w szczepionkach skoniugowanych są 
połączone z białkiem nośnikowym zapewniającym silniejszą i 
trwalszą odpowiedź immunologiczną; rekombinowana mono-
walentna przeciwko meningokokom grupy B (MenB [Bexsero, 
Trumenba]); należą do kategorii „nieżywych”.

Wskazania: szczepionki skoniugowane i szczepionka rekom-
binowana zalecane w celu profilaktyki inwazyjnej choroby 
meningokokowej wywołanej przez meningokoki u nieuod-
pornionych osób, a zwłaszcza: osobom z czynnościowym lub 
anatomicznym brakiem śledziony (szczepienie należy wykonać 
optymalnie ≥2 tyg. przed planowanym zabiegiem usunięcia 
śledziony), osobom z upośledzeniem odporności humoralnej, 
a zwłaszcza wrodzonymi niedoborami końcowych składowych 
układu dopełniacza lub properdyny, zakażonych HIV, z nowo-
tworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą choro-
bą nerek i wątroby, leczonych immunosupresyjnie, leczonych 
ekulizumabem, pracownikom laboratoriów mającym kontakt z 
materiałem zakaźnym, uczniom i studentom, którzy zamieszka-
ją po raz pierwszy w życiu w internacie lub domu studenckim, 
żołnierzom (lub innym służbom) w koszarach, dzieciom i mło-
dzieży mieszkającej w rejonach objętych epidemią.

Szczepionki MCV-4 i polisacharydowa wskazane w profilaktyce 
zachorowań wywołanych przez meningokoki u osób podróżu-
jących na tereny endemicznego występowania tych zakażeń

3.  Niezbędne procedury 
Podanie szczepionki przeciwko chorobie zakaźnej w celu uod-
pornienia przeciwko tej chorobie jest skuteczną metodą pro-
filaktyki zachorowań. W przypadku tzw. szczepień zalecanych 
(odpłatnych), nieobjętych obowiązkiem ustawowym (i bezpłat-
nych), decyzja o poddaniu się szczepieniu leży wyłącznie w ge-
stii pacjenta lub opiekuna prawnego (rodzica) dziecka, dlatego 
działania edukacyjne w tym obszarze są niezwykle ważną sferą 
działania lekarza. Przekonanie pacjenta lub opiekuna prawnego 
dziecka do ich zastosowania pozwala uniknąć nie tylko samej 
choroby, lecz także niebezpiecznych powikłań towarzyszących 
chorobom zakaźnym. Inicjatywa lekarza w tym obszarze realnie 
wpływa także na skuteczność działań profilaktycznych podej
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mowanych w celu ochrony zdrowia publicznego.
Szczepienia to jedna z najskuteczniejszych interwencji z zakre-
su zdrowia publicznego, jednak utrzymanie tego sukcesu zale-
ży od dużego poziomu akceptacji społecznej. 
Gdy znaczna część populacji jest obojętna na fakty naukowe, 
przekazywanie pacjentom informacji o szczepieniach może na-
stręczać trudności.
1. Przekaż każdemu choremu pełną informację o możliwo-

ściach profilaktyki za pomocą szczepień, w tym o szczepie-
niach zalecanych i ewentualnych NOP. Zwróć szczególną 
uwagę na fakt, że rezygnacja ze szczepienia nie jest pozba-
wiona negatywnych konsekwencji (ryzyko zachorowania 
i powikłań). Upewnij się, że pacjent zrozumiał informacje. 
Odnotuj ten fakt w dokumentacji pacjenta (wymień szcze-
pionki, które polecałeś/aś) i poproś o jego podpis.

2. Szczepienie wykonuj w gabinecie, poradni lub szpitalu, w 
którym jest możliwość natychmiastowego leczenia wstrzą-
su anafilaktycznego (miej zawsze przygotowane odpo-
wiednie leki i przećwiczony schemat postępowania).

3. Zapoznaj się z aktualną ulotką producenta, zwłaszcza peł-
nym składem szczepionki, przeciwwskazaniami i aktual-
nym schematem szczepienia oraz prawidłowym wyglądem 
preparatu.

4. Zakwalifikuj pacjenta do szczepienia na podstawie dokład-
nego wywiadu i badania przedmiotowego. Zwróć uwagę 
na przeciwwskazania do szczepień lub sytuacje wymaga-
jące zachowania szczególnych środków ostrożności (prze-
ciwwskazania względne). Zapytaj pacjenta, czy:
a) jest dziś chory lub choruje przewlekle na chorobę płuc, 
serca, krwi, nerek, cukrzycę
b) miał drgawki, zaburzenia świadomości, utratę przytom-
ności, niedowład lub paraliż
c) ma nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS (zakażenie HIV), 
usuniętą lub uszkodzoną śledzionę lub niedobór odporności
d) w ciągu minionych 3 mies. otrzymywał GKS, leczenie 
przeciwnowotworowe lub radioterapię
e) w ciągu minionego roku otrzymał krew, preparaty krwi, 
immunoglobulinę lub gammaglobulinę
f ) jest uczulony na leki, pokarm lub szczepionki
g) przebył kiedykolwiek wstrząs anafilaktyczny
h) kiedykolwiek wystąpiła u niego poważna reakcja po 
szczepieniu
i) kobieta jest w ciąży (lub czy istnieje taka możliwość)
j) był szczepiony w ciągu ostatnich 4 tyg.
k) występowały jakieś objawy po poprzedniej dawce szcze-
pionki.

Odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację do szczepienia 
ponosi lekarz zlecający ten zabieg. Kwalifikacja dotyczy kon-
kretnej szczepionki (należy podać nazwę handlową preparatu 
lub preparatów, które może otrzymać pacjent). Jeśli szczepienie 
ma wykonać pielęgniarka w gabinecie szczepień, wypisz skie-
rowanie oraz wynik kwalifikacji wraz z datą i godziną badania 
kwalifikacyjnego – jest ważne 24 h.
5.     Sprawdź wygląd szczepionki po wyjęciu z opakowania.

Jeśli  nie jest zgodny z opisem producenta (inny kolor, za-
nieczyszczenia, uszkodzone opakowanie itp.), nie podawaj 
jej i zgłoś ten fakt do powiatowej stacji sanitarno- epide-
miologicznej (podaj rodzaj, serię i numer opakowania).

6.      Szczepienie wykonuj zgodnie z zaleceniami producenta

(zazwyczaj wstrzyknięcie w okolicę naramienną), pacjento-
wi w pozycji siedzącej lub leżącej (w razie omdlenia, które 
częściej występuje u młodych dorosłych, pacjent upadając 
z pozycji stojącej może doznać poważnego urazu).

7.     Po szczepieniu pozostaw pacjenta w pozycji siedzącej lub
leżącej i obserwuj go przez 20–30 min pod kątem objawów 
reakcji anafilaktycznej lub omdlenia.

8.      Poinformuj pacjenta, na jakie Niepożądane Odczyny
Poszczepienne (NOP) powinien zwrócić uwagę i kiedy po-
winien się zgłosić do lekarza. Poproś go o przekazanie in-
formacji o NOP.

9.     W dokumentacji medycznej koniecznie odnotuj datę
szczepienia, rodzaj i producenta szczepionki, serię i numer 
preparatu.

10.  Jeśli szczepienie wymaga kolejnych dawek, wyznacz termin
następnej wizyty i zapisz ją pacjentowi oraz odnotuj to w 
dokumentacji lekarskiej.

Piśmiennictwo: 
1. Rywczak I, Ściubisz M.: Szczepienie dorosłych – co, u kogo i 

dlaczego?. Medycyna Praktyczna – Szczepienia” 06.06.2016. 
https://www.mp.pl/szczepienia/ar tykuly/przegladowe
/139686,szczepienie-doroslych.

2. Wysocki J, Mrukowicz J. Immunoprofilaktyka chorób infekcyj-
nych u dorosłych. Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/
interna/chapter/B16.II.18.10. 06.08.2018

3. Bridges C.B., Hurley L.P., Williams W.W. i wsp.: Meeting the chal-
lenges of immunizing adults. Am. J. Prev. Med., 2015; 49 (6 supl 
4): S455–64.

4. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 paź-
dziernika 2017r. w sprawie programu szczepień ochronnych 
na 2018r. (Dz.Urz. MZ z 2017r. poz. 108).

5. Communicating about vaccines in a fact-resistant World Saad 
B. Omer, Avnika B. Amin, Rupali J. Limaye  JAMA Pediatrics, 
2017; 171: 929–930

6. Szenborn L.: Różyczka w Polsce – między planem elimina-
cji choroby a praktyką w gabinetach lekarskich. Med. Prakt. 
Szczepienia 3/2012, s. 27–29

7. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic). W: Interna Szczekli-
ka 2015. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2015: 2310–2312

8. Mrukowicz J.: Grypa i jej czynna profilaktyka u dorosłych. Med. 
Prakt., 2015; 11: 102

9. Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Medycyna Praktyczna Pediatria WS 
3/2015

10. Szenborn L., Stryczyńska-Kazubska J., Duszczyk E., Kuchar E.: 
Ospa wietrzna i półpasiec. Med. Prakt., 2015; 2: 108–112

11. Stryczyńska-Kazubska J , Małecka I, Wysocki J, Skoczyńska A: 
Problemy w praktyce lekarza POZ. Szczepienie dorosłych prze-
ciwko pneumokokom i meningokokom. https://www.mp.pl/
artykuly/99373, 03.04.2014

12. Wysocki J, Czajka H. Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. 
Kraków 2014, wyd.V

13. https://www.mp.pl/grypa/przeglad_badan/grypa_badan-
ia/124960,czy-szczepienie-przeciwko-grypie-zmniejsza-
r yz yko -zgonu-z-pr z ycz yn-sercowo -nacz yniow ych-u-
pacjentow-z-choroba-wiencowa, 16.09.2015
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Znowu w Zatwarnicy

Zdania na ten temat wśród uczestników rajdu były różne, 
ale powrót do Zatwarnicy miał swój sens. Muczne sprzed lat, a 
Muczne przed rokiem, to jednak już nie to samo Muczne… W 
międzyczasie Zatwarnica stała się naszą bazą na dobre i złe (a 
raczej zdecydowanie na dobre). 

Tradycyjnie już, na przełomie lipca i sierpnia odbył się biesz-
czadzki Rajd Górski Służby Zdrowia zorganizowany przez Komisję 
Turystyki i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. Jak za-
wsze, wsparcia udzieliła też Komisja Sportu i Rekreacji Naczelnej 
Rady Lekarskiej - dziękujemy. Naszą Szefową - komandorem rajdu 
była Maria Szuber – najwłaściwsza osoba pod słońcem w tej roli. 

W tym roku liczba uczestników - 200 osób, co świadczy o du-
żym zainteresowaniu środowiska medyków  imprezą, która ma już 
od lat swoją znaczącą pozycję wśród wędrowców lubiących góry. 

Jak co roku, nie wszyscy uczestnicy brali udział w zorganizo-
wanych wycieczkach po górach. Część pozostawała w bazie, a 
niektórzy z nas organizowali sobie wycieczki indywidualnie lub w 
podgrupach. Niektórzy przyjechali tylko na weekend rozpoczyna-
jący lub kończący rajd. 

Od wielu lat rajd ma charakter wielopokoleniowy, są wśród 
nas przedstawiciele trzech generacji z jednej rodziny.  Cieszy też 
duża ilość dzieci, w tym roku było ich 30 w wieku od 1 do 12 lat, 
najmłodsza rajdowiczka Julia miała pół roku.

Pogoda dopisała nam wyjątkowo choć po sześciu tygodniach 
nieustannego deszczu, który znacząco rozmiękczył bieszczadzkie 
szlaki łatwo nie było. Odczuliśmy to w postaci gliniasto - błotnych 
ślizgawek na wszelkich pochyłościach oraz znacząco zwiększo-
nym ciężarze naszych butów zwłaszcza w czasie  kiedy padał 
deszcz. Ważne też, że cały czas było ciepło, co bardzo docenili 
wszyscy mieszkańcy pola namiotowego. 

Po południu i wieczorami można było brać udział w konkur-
sach i turniejach: tenisa stołowego, strzelania z broni pneumatycz-
nej, był też konkurs fotograficzny oraz rysunkowy dla dzieci. 

Codziennie wieczorem w sali konferencyjnej odbywały się 
spotkania, na których można było posłuchać ciekawych opowie-
ści: Dawne Bieszczady - znane i nieznane zdjęcia, Lotnictwo my-
śliwskie RP, Fotograficzne podboje świata.

Jak zwykle, w trakcie rajdu odbył się konkurs „Co to za melodia 
rajdowa?” połączony ze wspólnym śpiewem przy akompaniamen-
cie akordeonów i gitar. 

Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w sobotę wieczorem 
4 sierpnia. Zwycięzcy w konkursach i turniejach otrzymali nagrody 
i dyplomy. 

A na koniec ogromne podziękowania dla organizatorów! Była 
to jak zwykle bardzo udana impreza. 

Do zobaczenia za rok – na kolejnym rajdzie!  W Zatwarnicy! 
Darek Tuleja

Od redakcji: Darek Tuleja jest okulistą, pracuje w Por. Okulistycz-
nej w Kole. Jest delegatem KZL, członkiem ORL Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej. Interesuje się fotografią, IT w medycynie. Od 5 lat bierze udział 
w misjach humanitarnych w Afryce (Kamerun, Ghana) w ramach 
współpracy z fundacjami: Dzieci Afryki, Okuliści dla Afryki, Redempto-
ris Missio. W następnym biuletynie ukażą się jego wspomnienia, zdję-
cia z  pobytu w Afryce.

Turystyka i Sport

Rajd  Górsk i  S łużby Zdrowia „B i e s zczady 2018
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IGRZYSKA
LEKARSKIE
W ZAKOPANEM
JUŻ OD SZESNASTU LAT, NA POCZĄTKU WRZEŚNIA, 
W ZAKOPANEM ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA LEKAR-
SKIE - MIŁA, INTEGRUJĄCA ŚRODOWISKO LEKAR-
SKIE IMPREZA.

Sport

LEKARZE NA ROWERACH GÓRSKICH
W niedzielę 9.09.2018 r. odbyły się już 
3. Podkarpackie Mistrzostwa Lekarzy w 
kolarstwie górskim. Impreza była czę-
ścią Dakar Toyota MTB Lubenia 2018. 
Na starcie stanęło, łącznie do dwóch 
dystansów krótszego i dłuższego około 
300 zawodników. Tydzień wcześniej na 
liście startowej którą otrzymałem było 
11 lekarzy i jedna lekarka, ale w dniu za-
wodów lekarek było już trzy i 13 lekarzy. 
Medycy przyjechali nie tylko z Podkar-
pacia, byli koledzy z Krakowa, Lublina a 
nawet z Koszyc.

Trasa jak zwykle bardzo wymagająca, in-
terwałowa, strome podjazdy i karkołomne 
zjazdy. Nie zabrakło błota zwłaszcza w dru-
giej części trasy. Wszystko w przepięknych 
okolicznościach przyrody, odpowiednia 
temperatura ok. 20 st. C, bez deszczu, okre-
sami z prześwitami słońca. Las pachniał 
grzybami, a na otwartych przestrzeniach 
mogliśmy podziwiać widoki pogórza.
Niestety nie obyło się bez wpadki organi-
zatora. Przy analizie wyników i ustalaniu 

Zwycięzcy na podium

grup wiekowych w 
ogólnym chaosie 
„zginął” mi jeden 
doktor - Artur Krzyw-
kowski. Należą mu 
się ogromne prze-
prosiny i szacunek za 
świetnie pokonaną 
trasę. Jechał bardzo 
ambitnie i brawu-
rowo. Na jednym z 
błotnistych zjazdów 
zaliczył groźnie wy-
glądający upadek, 
ale nie złamało go to, 
pozbierał się i z nie-
złym czasem przybył 
na metę. 
Bardzo emocjonująco przebiegał wyścig 
lekarek, ostatnie przetasowania odbyły się 
tuż przed metą jak przystało na zawodowy 
wyścig kolarski. 
Najszybszą lekarką okazała się Marzena Ko-
ścielna z Krakowa, która wywalczyła tytuł 
Mistrzyni Podkarpacia Lekarzy 2018 roku, a 

Mistrzem Podkarpacia w MTB został Stani-
sław Kieszko z Lublina.

Zapraszam do Lubeni już za rok.
link: https://timekeeper.pl/wp-content/
uploads/Lekarze.pdf

Grzegorz Siteń
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Medigames 2018
Komu znudziły się wielogwiazdkowe hotele w opcji all inclu-
sive, polecam (w podobnej cenie), imprezę o nazwie MEDIGA-
MES (World Mediacal and Health Games), zwanej potocznie 
„Światowymi Igrzyskami Lekarskimi”.

Co roku organizowana jest ona w połowie czerwca, w jednej z 
renomowanych miejscowości wypoczynkowych krajów basenu 
Morza Śródziemnego. W tym roku wybór organizatorów padł na  
Maltę, miejscowość Saint Paul Bay. Zmagało się w niej 1400 osób 

z czterdziestu jeden krajów, pięć dni zawodów, 25 dyscyplin spor-
towych.

Startowaliśmy w sześciu grupach wiekowych, co pięć lat, naj-
młodsza - ”poniżej 35”, najstarsza -  „powyżej 70” lat.
Zawody rozgrywane były zawsze  w godzinach porannych (zbiór-
ki od 6.30 do 8.30), po południu zawodnicy, często z najbliższymi, 
zwiedzali atrakcje turystyczne których na Malcie nie brakuje,  wie-
czorami zaś imprezowaliśmy, oglądaliśmy Mundial,  lub w osta-
teczności …odpoczywaliśmy.

Uczestniczyłem w tej imprezie już wielokrotnie, skupiając się głów-
nie na triathlonie, ale w tym roku wybrałem sobie czteroetapowy 
wyścig kolarski z dniem przerwy w środę, kiedy to wystartowałem 
w pływaniu po wodach otwartych (Open Water Swimming). 

O ile w kolarstwie byłem planktonem i musiałem się zadowolić 
satysfakcją z ukończenia wyścigu, i przyjemnością jazdy w peleto-
nie, o tyle w pływaniu na dystansie 4 km ku mojemu zaskoczeniu 
udało mi się wygrać!

Jak dla mnie była to „mocna” impreza czego skutkiem było to, że 
dopiero po dwóch tygodniach po powrocie odzyskałem uczucie 
świeżości na rowerze. Wartością dodaną były zaś, robiące wraże-
nie zabytki, fascynująca historia Malty jak i przyjemność obcowa-
nia z ludźmi zamieszkującymi wyspę.

Za rok Igrzyska rozegrane zostaną się  w Czarnogórze, oby do zo-
baczenia.

Jan Plaskacz

Zawodnicy przyjeżdżają z całej Polski i biorą udział w wielu - tak 
indywidualnych, jak i zespołowych - konkurencjach. Rywalizacja w 
poszczególnych kategoriach wiekowych jest zacięta, choć prze-
biega w przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicy często się znają, 
biorą udział w Igrzyskach co roku, a są i tacy, którzy uczestniczyli 
we wszystkich szesnastu edycjach imprezy.
Wieczorem każdego dnia zawodów wszyscy zbierają się w spe-
cjalnie przygotowanym namiocie, gdzie odbywa się dekoracja 
zwycięzców w poszczególnych konkurencjach i grupach wieko-
wych.

Nasza Izba Lekarska reprezentowana była przez dość wąską grupę 
osób jednak uzyskaliśmy dość istotne sukcesy:

Medale zdobyli:
Piela Małgorzata - bieg na 100m - srebro i 1500m - złoto
Simoni-Międlar Zofia - bieg na 100m - brąz i 400m - srebro
Biały-Międlar Karolina - bieg na 100m - srebro
Snela Sławomir - kolarstwo: jazda na czas - srebro, jazda szosowa 
- srebro
Międlar Krzysztof - tenis ziemny - brąz
Międlar Andrzej - sztafeta 4x100m - złoto, bieg na 100m - brąz, rzut 
ciężarkiem - brąz
Dzieci wykazały się wielką ambicją i przysporzyły naszej izbie rów-
nież sporo medali: 
Międlar Mikołaj - bieg na 60m - złoto, skok w dal - srebro, rzut pi-
łeczką - srebro
Międlar Łukasz- bieg na 60m - brąz, skok w dal - srebro, rzut piłecz-
ką - srebro
Międlar Mateusz - rzut piłeczką - złoto, skok w dal - brąz
Polecamy i zapraszamy kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w 
igrzyskach w latach następnych.

lek. Małgorzata Piela  i  lek. Andrzej Międlar
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Rozmowa z lek. internistą Marcinem Ściegiennym kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w Szpitalu Powiatowym w Dębicy

Wytchnienia
szukam w pięknie
Kiedy zaczęła się Pana pasja fotograficzna?

Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się tak naprawdę w cza-
sach studenckich, choć zaszczepiona została mi chyba w dzieciń-
stwie, pamiętam aparaty typu. Smiena, Zenith które towarzyszyły 
mi gdzieś w czasach wczesnoszkolnych. Wtedy to zakiełkowało  a 
z pasją  jest tak, że ona nigdy nie umiera i jeśli są sprzyjające oko-
liczności to powraca, Na studiach były możliwości, uczelnia finan-
sowała odczynniki, materiały, pracownię fotograficzną więc było 
łatwiej. Studiując na Akademii Medycznej w Lublinie fotografo-
wałem w Studenckiej Agencji Fotograficznej. To początkowo była 
taka fotografia reportażowa, zdjęcia z juwenaliów, studenckich 
imprez okolicznościowych plus dodatkowe swoje eksperymenty 
fotograficzne. Były to jeszcze czasy fotografii analogowej, wywo-
ływania zdjęć w ciemni, magiczny moment pojawiania się obrazu 
na papierze fotograficznym. 

Później  była przerwa, około 10 lat nie fotografowałem i   nagle 
wskoczyłem w świat fotografii cyfrowej. To dawało nowe możli-
wości  jakościowe, a przy tym można było robić zdjęcia bezkosz-
towo. Początkowo fotografowałem pejzaże, krajobrazy, pojawiła 
się też makrofotografia owady, kwiaty, małe elementy w dużych 
zbliżeniach. Stopniowo  dojrzewałem do fotografii portretowej .

Miał Pan to szczęście, że zna dwie epoki fotografii tej analo-
gowej, praco i kosztochłonnej  ale z dreszczykiem i magią wy-
woływania obrazu i współczesnej fotografii cyfrowej, dającej 
możliwości nieograniczonej ilości zdjęć, które jeszcze łatwo 
można cyfrowo udoskonalić.  Duża jest różnica między tą sta-
rą magią a dzisiejszą  techniką?

To są zupełnie inne światy, dwie epoki  ale sprowadzające się do 
tego samego:  uzyskaniu obrazu,  zatrzymania w kadrze pewnego 
wyjątkowego momentu, światła,  klimatu.  Oczywiście jest prze-
paść między obiema epokami fotografii. Są i dziś puryści, którzy 
doceniają tylko kliszę i papier fotograficzny. Ma to oczywiście swój 
niepowtarzalny klimat a odbitki tak uzyskane mają swój sznit i ina-
czej to wygląda. Ale jednak wygoda  obróbki elektronicznej jest 
niezaprzeczalna i znacznie łatwiejsza od retuszu analogowej foto-
grafii. Nie wróciłbym już do tego.

Fotografował Pan różne obiekty, pejzaże, rośliny, ale cały czas 
była gdzieś chęć do robienia portretów?

Dojrzewałem do tego  dłuższy czas. To trudna sztuka, bo łatwo 
robić zdjęcia czemuś co jest cierpliwe, nie wymaga pozowania, 
przymiarki, czasu i na dodatek nie ocenia efektu. Fotografia por-
tretowa  to jest praca z drugim człowiekiem, daje dużo satysfakcji 
ale jest też wyczerpująca, po takiej sesji człowiek jest bardzo zmę-
czony i zawsze jest niepokój odbioru uzyskanego efektu fotogra-
ficznego  Modelka czasami nie ma oczekiwań co do fotografii ale 
zdarza się, że  wspólnie dochodzimy do tego jaki ma być temat 
zdjęcia, ujęcie, czy  poprawa i retusz. To jest duża adrenalina ale 
i- jak się uda - duża satysfakcja.

W jaki sposób szuka Pan modeli do pozowania, to  osoby zna-
jome, czy obce w których dostrzega Pan potencjał jaki można 
wydobyć z twarzy? 

 Nie pracuję z profesjonalnymi  modelkami bo to jest dla mnie 
duży stres, wolę osoby  które nie mają doświadczenia, jest to  na 
pewno trudniejsze bo zawodowa modelka wie jak zapozować by 
osiągnąć oczekiwany efekt .   Fotografuję znajomych i osoby które 
czasami znajduje na portalach społecznościowych. Jeśli mnie coś 
zafascynuje w takiej osobie, to pytam czy zgodziłaby się  być mo-
delem. Jakkolwiek często zdarza mi się na ulicy, czy w kawiarni, że 
dostrzegam osobę, ciekawe ujęcie, dobre światło i chciałbym to 
utrwalić. Łapie się na tym, że trochę patrzę na otaczająca rzeczy-
wistość jakby przez obiektyw aparatu.

Z piękna łatwo jest uzyskać efekt, nie zastanawiał się Pan nad  
uzyskaniem piękna z czegoś co piękne nie jest, co już przemi-
nęło np. ze starości ?

Trzeba do tego dojrzeć, to może będzie kolejny etap. Trzeba mieć 
kontakt z takim człowiekiem, jestem relatywnie młody ;) , łatwiej 
nawiązuję relacje z ludźmi młodszymi.  Pracując w szpitalu widzę 
czasem osoby o ciekawych twarzach ale to jest inna sytuacja, od-
mienna relacja, jesteśmy w różnych rolach lekarz- pacjent, więc 
nie  odważyłbym się na taką propozycje w stosunku do osoby 
będącej pacjentem. Podobnie jest z fotografią uliczną, nie prze-
kraczam  granicy intymności napotkanych osób i fotografowania 
bez zgody.

Czy udaje się Panu w tych zdjęciach portretowych wydoby-
wać jakieś niedostrzegalne cechy fotografowanej osoby?  

Czasami osoby wyglądające na bardzo niedostępne na niektó-
rych ujęciach są zaprzeczeniem tego pierwszego wrażenia i od-
wrotnie, na zdjęciach też można dostrzec silny charakter u osób 
z pozoru łagodnych . Generalnie próbuje w portrecie zawrzeć ce-
chy osoby fotografowanej ale czasami znajduję nowe jej oblicze. I 
to jest  ciekawe, także dla portretowanych osób.

Lekarskie pasje
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Technika sprawia, że możemy  bardzo ingerować w wygląd 
danej osoby   ulepszając tę podobiznę wręcz do nierozpozna-
walności. Do jakiego momentu - zdaniem Pana - można inge-
rować w taką fotografię ? Ile w fotografii powinno być realne-
go życia a  ile wirtualnej  ułudy?

To zależy jakim nurtem fotografii się zajmujemy, bo są artyści któ-
rzy bawią się w fotografię kreującą inne bajkowe światy i wizje ( 
polecam profil Agnieszki Lorek na facebook’u). Tam możliwość 
manipulacji obrazem jest dużo większa i to wpisuje się w tę kon-
wencję. W takim normalnym portrecie, moim zdaniem, można 
retuszować,  troszkę manipulować obrazem, ale do takiego mo-
mentu żeby efekt mógł być uzyskany w rzeczywistości.  Retusz 
skaz na skórze, które znikną, minimalny retusz owalu, który można 
uzyskać w rzeczywistości przy innym kącie patrzenia. Jak najmniej 
ingerencji.

A jak powinno wyglądać dobre zdjęcie?

To fotografia która wzbudza emocje,  jest to moim zdaniem naj-
ważniejsze, i wtedy nie ma znaczenia czy jest  zrobiona komórką 
czy aparatem za 100 tys. złotych. 

Ma Pan takie zdjęcia?

U każdego co innego wzbudza emocje  to jest indywidualna spra-
wa, ale mnie się wydaje że kilka takich zdjęć mam .

Jakie są losy Pana fotografii, trafiają do albumów, na wystawy?

Do tego jeszcze nie jestem gotów, także z powodu braku czasu. Są 
zgromadzone w moim komputerze, te najlepsze drukuję i wiszą 
u mnie w gabinecie, wiele z nich w ten sposób trafia na portale 
społecznościowe  i żyje w tym wirtualnym świecie. 

O czym Pan marzy, jak chciałby rozwijać Pan swoją pasję. Czy 
nowoczesny sprzęt to jedno z marzeń ? 

Sprzęt zawsze mógłby być lepszy. Aparat można kupić i za 1500 zł, 
i za 150 tys, zł.  Ktoś powie że nie robi to różnicy bo jeden i drugi 
robi zdjęcie. Tak,  ale dobry drogi sprzęt daje nowe możliwości. 

Lekarskie pasje

Fotografia średnioformatowa jest - na ten moment - takim moim 
marzeniem jeśli chodzi o sprzęt ale jeszcze nie teraz.  A jeżeli cho-
dzi o  nie sprzętową stronę, to chciałbym nauczyć się wreszcie  
lepiej operować kolorem. 

Dużo Pan pracuje zawodowo w szpitalu, to praca pełna obcią-
żeń. Ta pasja fotografowania jest dla Pana odskocznią ?

Tak, to jest reset,  moment kiedy zapomina się o pracy, proble-
mach. To jest spotkanie z przyrodą,  jeśli robimy fotografię przy-
rodniczą, to jest też czas na bycie ze sobą, na refleksje  przemy-
ślenia, wyciszenie. A jeśli chodzi o fotografię portretową  to jest 
adrenalina, odskocznia od pracy, też kontakt z innymi ludźmi  nie 
obciążonymi bólem, cierpieniem i chorobą.  Tego mam dość w 
pracy, wytchnienia szukam w pięknie  które chcę wydobyć z  ludzi, 
miejsc, sytuacji i natury. 

Dziękujemy za rozmowę.



34 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie zaprasza na spotkanie naukowe, które odbę-
dzie się w dniu 08 listopada 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie przy ul. Dekerta 2. 

Program spotkania:
•	 Wykład lek. Jolanty Kluz-Zawadzkiej pt. ”Borelioza – stara choroba, nowe problemy”
•	 Sprawy organizacyjne
•	 Poczęstunek

Serdecznie zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów
Przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów  i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie Lek. med. Maria Szajner

Sama przerabiałam taką zmianę
Stałam przed przejściem dla pieszych, przepuszczając niewielką grupkę 
ludzi...z tych pięciu osób-cztery-nie szły-one się toczyły...niosąc na sobie 
po kilkadziesiąt kilogramów nadprogramowego tłuszczu. Już oczyma wy-
obraźni widziałam, ile leków zażywają na nadciśnienie, cukrzycę…a stawy-
-nawet nie wspomnę, szczerze-to dziwię się kolegom-ortopedom, którzy 
operują takich pacjentów.

A propos stawów- ostatnio odwiedził mnie dawno nie widziany kolega-le-
karz. Zaczął rozmowę od pytania:
-Słuchaj Anna, które stawy masz już wymienione?
Ze zdziwieniem w oczach popatrzyłam na niego
-Skąd takie pytanie???…-Żadne -wszystkie mam swoje.. i dlaczego pytasz?
-Bo ja mam oba biodrowe i jeden kolanowy już zrobiony, no i staw barko-
wy- do korekty powtórnej, bo mi go sp…..yli tu i tu…
Kolega jest moim równolatkiem. Oglądał mnie świdrującym wzrokiem -a 
byłam w dresie- tuż po bieganiu po stadionie...a nóż coś mi przeskoczy lub 
zaskrzypi...hahaha…
-Przecież ty się za dużo ruszasz, to nie możliwe, żeby ci stawy nie siadły..Ty 
lepiej przestań się tak wygłupiać, przecież w końcu to ci zaszkodzi. Ty wiesz, 
ile ty masz lat??
-No nie siadły..pomyślałam. Nawet ostatnią jesienią, kiedy to z torbielą 
Beckera w prawym kolanie weszłam w warunkach niespodziewanie zimo-
wych na Kasprowy Wierch. Nagłe załamanie pogody sprawiło, że zejść też 
musiałam-gdyż zawiał halny-150/na godzinę i przestała kursować kolejka 
linowa...dobrze, że miałam kije do Nordic Walking…
A ile mam lat?-  też to wiem, aż za dokładnie...7-mego września mam ko-
lejne urodziny...

Pięć lat temu miałam zjazd absolwentów mojego roku. Spotkałam tam mo-
jego byłego, którego nie poznałam.  W”moich” czasach przypominał raczej 
Leonardo Di Caprio. A teraz...140kg- na moje oko.. Trochę  mi było wstyd, 
że go kiedyś znałam…
Jest bardzo wziętym kardiologiem, ciekawe-jak przekonuje pacjentów do 
zdrowego trybu życia?

Wczoraj wśród moich kilkunastu pacjentek -tylko dwie ważyły tyle co po-
trzeba. O ciężarnych-nawet nie wspomnę, przy badaniach prenatalnych 
-część  badających odmawia badania pacjentek XXL…
Faktem jest-że wśród pacjentek w wieku prokreacyjnym przeważają pa-
cjentki z PCOS i co za tym idzie-z zespołem metabolicznym. Dla nich-rok 
temu zakupiłam analizator składu ciała. Badam praktycznie każdą pacjent-
kę. Okazuje się czasami, że 28mio latka ma wiek metaboliczny 68lat…
Przyznaję, że jest to bardzo pomocne dla większości pań, aby je zmotywo-
wać do zmiany stylu życia.
Ostatnio tak miło zaskoczyła mnie - rok temu badana Pani Maria. Praktycz-
nie jej nie poznałam, szczupła, wysportowana, z planami na przyszłość za-
wodową -dosłownie-nowa osobowość...Do tego po roku jej wiek metabo-

liczny uległ redukcji do….16 lat, podczas gdy ma wiek metrykalny 31 lat- a 
w chwili badania rok temu-metaboliczny wynosił 42 lata. Tak więc wszystko 
jest możliwe.

 Sama przerabiałam taką zmianę, gdyż w lutym 2017 roku mia-
łam wiek metaboliczny 53 lata - metrykalny 59 - a po pół roku intensyw-
nych treningów oraz zmiany w diecie- do tego po zwiększeniu picia wody 
osiągnęłam wiek metaboliczny 28 lat…Jak to zobaczyłam na wydruku-to 
myślałam, że dietetyk kliniczny Marta  od Ewy Chodakowskiej piła coś inne-
go, niż wodę.. I stwierdziłam, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Jak widzę pacjentki o wymiarach XXL - zawsze staram się udzielić porady 
dotyczącej stylu życia, chociaż różnie to bywa z entuzjazmem pacjentek dla 
moich zaleceń. Ostatnio-ważąca 136kg pacjentka stwierdziła, że jeszcze nie 
jest na tym etapie, żeby zacząć działać…gdyż ona jeszcze na razie nie widzi 
problemu.
Zwracam pacjentkom uwagę na aspekty zdrowotne nadwagi, a szczegól-
nie zagrożenie cukrzycą typu drugiego u pacjentek z zespołem policystycz-
nych jajników. Moja najmłodsza pacjentka z rakiem endomertium jest z 
1994roku. Pacjentka lat 39 - z rakiem jajnika rozpoznanym na etapie pu-
chliny brzusznej i przerzutów do obu piersi i mózgu ważyła 120 kg i nie była 
od kilku lat u lekarza-gdyż „zawsze dobrze wyglądała” jak później mówiła 
jej siostra- bo pacjentka zmarła po dwóch miesiącach od rozpoznania...
Pozdrawiam nieustająco Mruk-Med, i dziękuję za lata dobrej współpracy..

 I tu muszę powiedzieć o mojej przyjaciółce Gosi z białaczką, pisa-
łam o niej poprzednio, jesteśmy(bo to mój Best Friend) po przeszczepieniu 
szpiku 3.07.2018-i jest nieźle!!! Jeszcze długa droga przed nią, ale jest silna i 
duchem i ciałem!!! Koledzy hematolodzy z Rzeszowa i Krakowa- no kocham, 
po prostu ..choć bywało ciężko..

 Dziś od rana jestem zakręcona, gdyż po pierwsze-zawsze jak zrobię rano 
trening- dziś trzy kilometry szybkim biegiem- to zawsze jestem energiczna 
za pięć osób...a po drugie-jutro zaczynam urlop!!! Tym razem będzie to że-
glowanie po Chorwackiej części Adriatyku...Na ten moment to z terminów 
żeglarskich znam tylko „ahoj” ale-jak wrócę...to będę się dzielić…
Szczerze- to gdybym nic nie robiła(mam na myśli sport) to bym tyła i się na 
takie ekstremy nie odważyła ..a tak-to mówię „ Ahoj przygodo” i ruszam na 
podbój świata..
 Ostatnio też nabrałam wrażenia, że mam misję- w gabinecie-
-uruchomienia mentalnego i fizycznego osób w moim wieku- mniej wię-
cej.. lub młodszych  zasiedziałych i z nadwagą.
Przychodzą moje pacjentki jedna po drugiej i mówią: zaczęłam chodzić z 
kijami; zaczęłam chodzić do siłowni, chodzę na Zumbę, biegam po stadio-
nie- i to wszystko przez panią…
I to jest suuuper!!!
I muszę przyznać, że czuję-że to jest fajne...I nie jest ważne ile mam lat-waż-
ne co chcę jeszcze zrobić... 

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Kącik seniorów
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Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Krzysztof Smolik
1952 – 2018

Doktor Krzysztof Smolik urodził się 11 
grudnia 1952 roku w Rzeszowie jako trzeci syn 
Witolda i Zofii Smolik. Szkołę podstawową jak 
również I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Sta-
nisława Konarskiego ukończył w Rzeszowie. W 
maju 1971 roku zdał maturę. W październiku 
tego roku rozpoczął studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Krakowie, po ukoń-
czeniu których w 1977 roku uzyskał tytuł lekarza 
medycyny. W tym roku rozpoczął staż i podjął 
pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej w charak-
terze asystenta. W 1980 roku uzyskał pierwszy 
stopień specjalizacji, a w 1985 roku uzyskał tytuł 
specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, po złoże-

Wspomnienie

niu egzaminu w Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie.

Całe swoje życie zawodowe dokształcał się, 
brał udział w zjazdach, konferencjach i sympo-
zjach naukowych. Szczególnie interesowała Go 
endoskopia. Posiadał certyfikaty ukończenia 
warsztatów endoskopowych organizowanych 
przez prof. Andrzeja Nowaka z Katowic, prof. Eu-
geniusza Butruka z Warszawy. Szczególnie cenił 
sobie współpracę z ikoną endoskopii polskiej dr 
Janem Pertkiewiczem, pod którego kierunkiem 
odbył szereg szkoleń. Dr Krzysztof Smolik był 
uznanym endoskopistą rzeszowskim.

Krzyśka Smolika poznałem przed 40 laty. 
Prawie równocześnie rozpoczynaliśmy specja-
lizację W Oddziale Chirurgii Ogólnej w Woje-
wódzkim Szpitalu w Rzeszowie kierowanym 
przez dr Wojciecha Chabinkę, a później przez 
doc. Antoniego Jonecko. W latach osiemdzie-
siątych pracowaliśmy razem w Oddziale Chi-
rurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 
kierowanym przez dr Leszka Czerwińskiego. 
Szczególnie blisko współpracowaliśmy w latach 
2003-2008 w Oddziale Chirurgicznym w Sędzi-
szowie. W tym okresie wykonaliśmy ponad 3000 
zabiegów. Był chirurgiem wszechstronnym, 
sprawnym i porządnie wykształconym. Można 
z Nim było wykonać każdą operację. Ponadto 
pracował jako orzecznik w ZUS-ie, a później jako 
rzeczoznawca w KRUS-ie.

Dr Krzysztof Smolik był żonaty. W czasie stu-
diów w 1975 roku poślubił Barbarę z d. Michal-
ska, również lekarza. W małżeństwie tym urodzi-

ło się dwoje dzieci: Aleksandra i Tomasz. Przed 
kilkunastoma latami przeprowadził się do nowo 
wybudowanego domu w Bratkowicach. Cieszył 
się bardzo z możliwości obcowania z przyrodą - 
dom był położony na skraju lasu. Od kilku lat był 
dumny z dwóch wnuczek Emilki i Małgosi.

Oprócz zainteresowań zawodowych pasjo-
nowała go informatyka. Przegonił nas wszyst-
kich ze znajomości oprogramowania i obsługi 
komputerów. Działał także w Związku Zawodo-
wym Lekarzy oraz organach Izby Lekarskiej. Był 
ciekawy świata. Z żoną Barbarą zwiedził wiele 
krajów. Nie zapomnę wspólnej wycieczki na 
Kresy i do Lwowa. Szczególnie interesował Go 
Uniwersytet Lwowski im. Jana Kazimierza, gdzie 
studiował Jego ojciec Witold. Nie zaniedbywał 
sprawności fizycznej. Kilka razy w roku jeździł na 
narty w Alpy. Od zawsze brał udział w Rajdach 
Służby Zdrowia. Bieszczady przeszedł wzdłuż i 
wszerz. W czasie rajdów otaczał się przyjaciółmi. 
Lubił śpiewać - do historii przejdzie wykonywa-
na przez Niego „Maszynka”

I wątek osobisty. Ratował mojego umiera-
jącego ojca. Wielokrotnie leczył moją rodzinę. 
Niech te słowa stanowią podziękowanie. Zmarł 
nagle 25 czerwca 2018 roku za młodo i za wcze-
śnie. Jest pochowany w rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rze-
szowie.

Żegnaj Przyjacielu.

Stanisław Dziurzyński
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 ŻYWORÓDKA PIERZASTA (KALONCHOE DA-
IGREMONTIANA) – TO ROŚLINA TROPIKALNA, POCHO-
DZĄCA Z MADAGASKARU. DO POLSKI PRZYWIÓZŁ JĄ 
BOTANIK PROFESOR SKUPIEŃSKI W 1949 ROK Z CHIN. 
JEST OZDOBNĄ ROŚLINĄ DONICZKOWĄ, ALE POSIADA 
WALORY PROZDROWOTNE.
 

Ma pojedyncze, ostro zakończone liście, na obwodzie któ-
rych znajdują się rozmnóżki w postaci piórek. Rozmnóżki, 
opadając na ziemię, ukorzeniają ziemię, dając tym samym 
początek nowym roślinom. Kwiaty żyworódki zebrane są w 
kwiatostany pojawiające się na szczytach pędów i są koloru 
różowego. Żyworódka starzejąc się traci walory dekoracyj-
ne, dlatego należy ją ciągle odnawiać, zaś stare egzempla-
rze likwidować. Roślina nie ma specjalnych wymagań. Lubi 
jasne stanowiska z temperaturą 15 - 23°C. Nie toleruje nad-
miaru wody, dobrze czuje się w lekkim, przepuszczalnym 
podłożu. W okresie wiosenno – letnio – jesiennym możemy 
ją przenieść na taras, balkon lub do ogrodu. 
 Liście żyworódki zawierają bogactwo składników 
mineralnych – wapń, potas, żelazo, krzem, selen, miedź, 
mangan. Zasobna jest także w wit. C, flawonoidy, kwasy 
tłuszczowe i garbniki. Bogactwo składników, które zawiera, 
sprawia, że wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciw-
wirusowe i bakteriobójcze. Mikstury sporządzone na bazie 
żyworódki można wykorzystać do leczenia chorób skóry, 
bóli reumatycznych, przeziębienia, grypy i chorób układu 
oddechowego. Można ją stosować w postaci okładów z 
liści, sporządzić maść, przygotować sok, nalewkę lub her-
batki. Bardzo dobre efekty daje w leczeniu trądziku, łupie-
żu, egzemy, oparzeń i odleżyn. Sprawdza się również w 

Żyworódka pierzasta roślina 
dobra prawie na wszystko

Rośliny lecznicze

zwalczaniu bólu stawów, kręgosłupa, zębów i bólach reu-
matycznych. Stosując liście na okłady należy z nich zdjąć 
cienką błonę (z dolnej strony blaszki liściowej). Na zmiany 
skórne możemy stosować żyworódkę w postaci maści – 
sporządzonej z wazeliny i żyworódkowego soku, pamię-
tając, by nie używać do jej przygotowania metalowych 
naczyń. Żyworódka łagodzi także ukąszenia po owadach. 
Dzięki dużej zawartości wit. C zwiększa odporność orga-
nizmu na infekcje. Wspomaga leczenie astmy, zapalenia 
oskrzeli, anginy, kaszlu i kataru.
 Żyworódka jest także pomocna w leczeniu chorób 
układu pokarmowego – zgaga, wrzody żołądka. Ponadto 
stabilizuje wysoki poziom cukru, łagodzi bóle głowy, bóle 
reumatyczne i inne.
Aby sporządzić z liści sok należy umieścić je na kilka dni w 
lodówce, następnie rozdrobnić, przełożyć do słoika i po-
nownie na kilka dni wstawić do lodówki. Jeśli do wyciśnię-
tego soku dodamy spirytus  ilości 1/5 jego objętości. Mie-
szankę możemy przechowywać w lodówce przez cały rok.
 Żyworódka pierzasta to dwa w jednym – piękno 
dla otoczenia i mała domowa apteczka na różne dolegli-
wości. Może zatem kolekcję doniczkowych kwiatów warto 
poszerzyć o żyworódkę?

Anna Rydzik
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