
1Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Od redakcji

Spis treści

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

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

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.

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

Redakcja przyjmuje materiały tylko na nośnikach elektronicznych.

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

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

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

Druk:
BONUS LIBER.

Zdjęcie na okładce:
Fotolia

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w 2018 roku Biuletyn OIL w 
Rzeszowie. Rozpoczynamy bardzo ciekawym artykułem na 
temat szczepień. W tym numerze powracamy do cyklu pre-

zentacji rzeszowskich oddziałów klinicznych. Publikujemy wywiad z 
prof. dr. hab Bartoszem Korczowskim kierującym I Kliniką Pediatrii i 
Gastroenterologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Św. Jadwigi przy 
ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

Łacińską sentencją Repetitio mater studiorum est  swój artykuł na te-
mat  hiponatremii   anonsuje  dr n. med. Agnieszka Gala - Błądzińska. 
W numerze także prezentacja  osiągnięć  naukowych rzeszowskich 
lekarzy. Sporo miejsca poświęcamy sprawom samorządu lekarskiego, 
jest stały felieton związkowy, odsłaniamy kolejne kartki z Lekarskie-
go Pamiętnika, w świąteczny czas wprowadza nas „Fotografia z wier-
szem”.  O swoich pasjach zaś opowiada nam multimedalista sportowy 
- chirurg dr Bogdan Solarski, który udowadnia ze sport można upra-
wiać w każdym wieku.  Miłej lektury!

Drogie Koleżanki i Koledzy. 
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok żegnamy minione miesiące i z nadzieją patrzymy w przyszłość. 

Życzę Państwu aby nadchodzący czas był spełnieniem choć niektórych 
marzeń, a w codziennym życiu tak rodzinnym jak i zawodowym by nie 
opuszczały nas - poczucie bezpieczeństwa, świadomość potrzeby tego 

co robimy i zdrowie jakże potrzebne by leczyć innych.

Zdrowych Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku
dr n. med Wojciech Domka
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DLACZEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE
SĄ NADAL POTRZEBNE?

Streszczenie

Szczepienia ochronne w Polsce i innych krajach uprzemy-
słowionych stają od przeszło dwóch dekad w ogniu krytyki 
ze strony środowisk jawnie niechętnych tej formie proflaktyki 
chorób zakaźnych.

Wygłaszane przez aktywistów ruchów antyszczepionko-
wych oraz wyznawców medycyny naturalnej argumenty oraz 
zarzuty przeciw szczepieniom dzieci i młodzieży oraz szcze-
pionkom, jako lekom, nie są oparte na wiarygodnych danych 
medycznych. Wbrew kłamliwym teoriom zagrożenie ze strony 
chorób zakaźnych nie jest wcale mniejsze niż w przeszłości, co 
więcej wzrasta ono w ostatnich latach wskutek zwiększania się 
liczby dzieci uchylających się od realizacji szczepień. Pomimo 
to, błędne argumenty trafają na podatny grunt podważając 
zaufanie do szczepień i szczepionek wśród rodziców lub opie-
kunów dzieci objętych programem szczepień. W tej sytuacji 
obowiązkiem lekarzy sprawujących opiekę proflaktyczną nad 
dziećmi, a także odpowiedzialnych za realizację szczepień or-
ganów administracji, uczelni medycznych i innych instytucji 
ochrony zdrowia, jest podniesienie poziomu edukacji społecz-
nej na temat szczepień, a z drugiej strony skuteczne przeciw-
stawianie się propagandzie antyszczepionkowej. Środkiem do 
osiągnięcia tych celów jest dokładne rozeznanie potrzeb spo-
łecznych oraz stałe podnoszenie kwalifkacji fachowych lekarzy 
POZ, położnych, pielęgniarek środowiskowych

oraz lekarzy innych specjalności, którzy mają codzienny 
kontakt z niemowlętami i ich rodzicami. Temu celowi powinno 
służyć także położenie większego nacisku na problem proflak-
tyki chorób zakaźnych na wszystkich kierunkach uczelni me-
dycznych.

Wstęp

Szczepienia ochronne są procedurami medycznymi mają-
cymi znaczący wpływ na zdrowie dzieci oraz ochronę przed 
chorobami zakaźnymi. Stanowią jedno z podstawowych ogniw 
wielokierunkowej polityki zdrowotnej państwa. Nasz Program 
Szczepień Ochronnych (PSO) obejmuje szczepienia obowiąz-
kowe dzieci, młodzieży oraz osób szczególnie narażonych na 
zakażenia. Ta część szczepień wykonywana jest w systemie 
scentralizowanym. Natomiast szczepienia zalecane, niefinan-
sowane z budżetu Państwa, są realizowane w systemie zdecen-
tralizowanym. Obowiązek poinformowania o szczepieniach z 
obu tych grup spoczywa na barkach lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Sprawne przeprowadzanie szczepień ma-
sowych przyczynia się do wytworzenia odporności populacyj-
nej, a tym samym do ograniczenia liczby zachorowań na daną 
chorobę. Wprowadzenie powszechnych szczepień obowiąz-

kowych i konsekwentne egzekwowanie tego obowiązku przez 
nadzór sanitarno-epidemiologiczny pozwoliło ograniczyć za-
padalność na wiele chorób zakaźnych, w tym na błonicę, tężec, 
wirusowe zapalenie wątroby typu B czy poliomyelitis. Wspól-
nym sukcesem krajowych programów szczepień, koordynowa-
nych przez World Health Organization (WHO) była światowa 
eradykacja ospy prawdziwej w roku 1979. Ważnym czynnikiem 
wpływającym na profilaktykę chorób zakaźnych jest

postrzeganie szczepień przez społeczeństwo. Znaczącą 
rolę odgrywają w tej dziedzinie media, choć sposób przedsta-
wiania problematyki szczepień w prasie, stacjach radiowych 
czy telewizyjnych nie zawsze jest właściwy i zgodny z aktual-
ną wiedzą medyczną. Prezentowane informacje często kojarzą 
szczepienia z wieloma chorobami będącymi ubocznymi skut-
kami immunizacji.

Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej 
na temat szczepień poprzez środki masowego przekazu oraz 
intensywniejsze prowadzenie szkoleń z tej dziedziny dla obec-
nych i przyszłych pracowników ochrony zdrowia powinno 
przeciwdziałać obniżaniu się liczby osób odmawiających reali-
zacji szczepień ochronnych.

Dlaczego szczepienia
są nadal potrzebne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się da-
nym epidemiologicznym kilku wybranych chorób, którym za-
pobiegamy poprzez szczepienia. 

Gruźlica

Mycobacterium tuberculosis – bakteria powodująca zacho-
rowania na gruźlicę przenosi się głównie drogą kropelkową od 
osoby z aktywną postacią choroby. Na uwagę zasługuje fakt, że 
tylko 5-10% osób które zostały zakażone rozwija aktywną po-
stać choroby w ciągu dwóch lat od ekspozycji. Gruźlica stano-
wi jednak globalny problem zdrowotny i corocznie na świecie 
odnotowuje się 9 milionów nowych zachorowań i 1,8 mln zgo-
nów z jej powodu [1].

Najczęstszą postacią choroby jest gruźlica płuc. Specyficzną 
odmianą choroby jest gruźlica wielolekooporna (MDR). Bakte-
ria może zaatakować praktycznie każdy narząd lub wiele z nich 
jednocześnie (postać rozsiana). Szczepienie BCG (Bacillus Cal-
mette-Guérin) zapobiega zachorowaniom na ciężkie i poten-
cjalnie śmiertelne postaci gruźlicy u małych dzieci. Szczepienie 
powinno odbyć się jak najwcześniej po urodzeniu – najpóźniej 
przed wypisem dziecka z oddziału noworodkowego. Szczepie-
nie BCG jest skuteczne w zapobieganiu gruźliczemu zapaleniu 
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opon mózgowo-rdzeniowych oraz gruźlicy prosówkowej u 
małych dzieci.

Zapadalność na gruźlicę w Polsce wynosi 16,7 przypadków 
na 100 tys. ludności. Zgodnie z definicją European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) zapadalność niższą 
niż 20 zachorowań na 100 tys. ludności określa się jako niską, a 
dopiero przy spadku zapadalności poniżej 10 osób na 100 tys. 
mówimy o zbliżaniu się do fazy eliminacji choroby. Taka sytu-
acja występuje w 22 krajach Europy. W Polsce na gruźlicę cho-
rują przede wszystkim osoby starsze, które z chorobą zetknęły 
się w młodości, a zachorowania mają związek ze spadkiem od-
porności w podeszłym wieku.

Zachorowania u dzieci i młodzieży po wprowadzeniu szcze-
pień obowiązkowych występują rzadko. Po raz ostatni w Polsce 
trzy zgony z powodu gruźlicy u dzieci poniżej 14. roku życia 
odnotowano w 2011 roku, a przed wprowadzeniem w naszym 
kraju szczepień powszechnych przeciw gruźlicy w połowie lat 
50. XX wieku śmiertelność była bardzo wysoka, dla przykładu w 
1950 r. z powodu gruźlicy zmarło ponad 3 tys. dzieci w wieku 
poniżej 14. roku życia [2].

Nie należy jednak zapominać, że za naszą wschodnią gra-
nicą sytuacja epidemiologiczna gruźlicy kształtuje się znacznie 
mniej korzystnie. Według danych World Health Organization 
(WHO) przytaczanych w raporcie ECDC z roku 2017 liczba za-
chorowań na gruźlicę w Rosji wynosi rocznie 115 tysięcy, na 
Ukrainie 41 tysięcy, a w należącej do Unii Europejskiej Rumunii 
16 000. Najwyższa zapa dalność na tę chorobę jest odnotowy-
wana w Mołdawii 152/100 000, Gruzji 99/100 000 i na Ukrainie 
91/100 000 mieszkańców. Zapadalność na gruźlicę na Białorusi, 
wg danych ECDC za rok 2015, wynosiła 44/100 000, a wskaźniki 
śmiertelności z powodu gruźlicy w Rosji i na Ukrainie wynoszą 
po 11/100 000 mieszkańców [3]. Wirusowe zapalenie wątroby 
typu B (WZW B - HBV) Zakażenie wirusem zapalenia wątroby 
typu B (HBV) może prowadzić do stałego nosicielstwa tego wi-
rusa i być przyczyną przewlekłego zapalenia wątroby, marsko-
ści wątroby i pierwotnego raka wątroby. Wysokie wskaźniki no-
sicielstwa u kobiet związane są z częstszym zakażeniem WZW 
typu B niemowląt i młodszych dzieci. Najczęściej do zakażenia 
dochodzi przez przerwanie ciągłości tkanek i wprowadzenie 
wirusa do organizmu poprzez niesterylne narzędzia. Zakażenie 
jest możliwe także podczas zabiegów kosmetycznych oraz w 
wyniku kontaktów seksualnych z zakażoną osobą. Ocenia się, 
że głównym źródłem zachorowań na WZW B były zakażenia w 
placówkach ochrony zdrowia, a odsetek zachorowań wśród 
małych dzieci wynosił 80%. Rejestracja zachorowań na WZW 
B jest prowadzona od 1979 roku. W latach 1977-1985 odnoto-
wywano rocznie przeciętnie 15 785 zachorowań, przy zapadal-
ności 43,6/100 000. W kolejnych latach odnotowano niewielki 
spadek zachorowań do 14,7 tysięcy rocznie, przy zapadalności 
40,3/100 000. Zapadalność na WZW B w Polsce była wówczas 
najwyższa w Europie. Po 1985 roku nastąpiła poprawa tych wskaź-
ników, wiązana z poprawą sterylizacji sprzętu medycznego.

Znaczący spadek odnotowywany od 1993 roku wynikał z 
wdrożenia programu szczepień przeciw WZW B w grupach ry-
zyka, a od 1996 r. szczepienia obowiązkowe objęły wszystkie 
noworodki i niemowlęta w naszym kraju. W tym samym roku 
zapadalność wynosiła 16,7/100 000, a w roku 1999 już tylko 
9,1/100 000 [2]. Zbierane przez Narodowy Instytut Zdrowia – 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dane epidemiologicz-
ne, dotyczące liczby zachorowań na ostre wirusowe zapalenie 
wątroby typu B, utrzymują się na przestrzeni ostatnich lat na 
zbliżonym poziomie. W roku 2017 odnotowano w naszym kraju 
55 zachorowań na ostre WZW B przy zapadalności 0,14/100.000 
osób. Rok wcześniej liczba zachorowań wyniosła 50, a zapadal-

ność 0,13/100 000. Należy także zauważyć, że w grupie kobiet 
w wieku rozrodczym ostre WZW B w roku 2016 rozpoznano u 6 
kobiet w wieku 30-44 lat, natomiast w grupie Polek w wieku po-
niżej 30 lat nie odnotowano żadnego przypadku tej choroby 
[4]. Stan taki, jak już wspomniano, zawdzięczamy wprowadzo-
nym w 1996 r. obowiązkowym szczepieniom wszystkich nowo-
rodków przeciw zakażeniom HBV, a od 2000 roku szczepienia-
mi wyrównawczymi przeciw WZW B objęto także młodzież w 
wieku gimnazjalnym.

Krztusiec

Krztusiec – zakaźna choroba bakteryjna wywoływana przez 
Bordetella pertussis występuje w całym świecie. W przebiegu 
klinicznym choroby wyróżniamy trzy fazy – nieżytową, napa-
dowego kaszlu i zdrowienia. Ciężkie postaci krztuśca występują 
u najmłodszych niemowląt w 1. półroczu życia, w tej grupie 
chorujących przebieg może być nietypowy, z bradykardią, 
bezdechem, ale bez typowego, napadowego kaszlu. W grupie 
niemowląt występują częściej powikłania w postaci zapaleń 
płuc, drgawek, encefalopatii, bezdechów i zgonów. Ponad 2/3 
niemowląt z krztuścem wymaga hospitalizacji. Wprowadzenie 
w połowie XX wieku szczepień przeciw krztuścowi (w Polsce 
od roku 1960) spowodowało redukcję zachorowań i do roku 
1990 dane epidemiologiczne świadczyły o wysokiej skutecz-
ności szczepionki. Od 1990 roku obserwuje się jednak wzrost 
zapadalności na krztusiec, w tym wśród szczepionych dzieci w 
wieku powyżej 5.

roku życia, wśród nastolatków i dorosłych. Stanowią oni 
źródło zakażenia dla nieuodpornionych niemowląt, dla których 
choroba jest szczególnym zagrożeniem [2]. Ostatni znaczący 
wzrost zachorowań w Polsce wystąpił w roku 2016, kiedy zano-
towano 6856 zachorowań [5]. Prawdopodobnymi przyczynami 
wzrostu liczby zachorowań na krztusiec są zanikanie odporno-
ści poszczepiennej, jak również odporności po przechorowa-
niu krztuśca, podatność niemowląt na zachorowania na krztu-
siec, lepsze metody diagnostyki krztuśca, sprawniejszy nadzór 
epidemiologiczny, krążenie zmodyfikowanych szczepów Bor-
detella pertussis, mniejsza skuteczność szczepionek z acelu-
larnym komponentem krztuśca czy wreszcie spadek odsetka 
szczepionych dzieci spowodowany wzrostem liczby odmów 
ze strony rodziców [6].

Odra

Odra jest ostrą chorobą wirusową. Zakaźność odry jest bar-
dzo duża. Chory jest zakaźny dla otoczenia na 3-5 dni przed 
wysypką i przez pierwsze 3 dni wysypki. Do zakażenia dochodzi 
drogą kropelkową, a źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wy-
lęgania wynosi 9-11dni, a w przebiegu klinicznym odry wyróż-
nia się okres nieżytowy, wysypkowy i okres zdrowienia. Okres 
nieżytowy trwa 3–4 dni i obejmuje: wysoką gorączkę, kaszel 
suchy, męczący, zapalenie gardła, katar, zapalenie spojówek ze 
światłowstrętem. Po 3-4 dniach okresu nieżytowego pojawiają 
się na błonie śluzowej policzków białe plamki otoczone czer-
woną obwódką (plamki Koplika), które znikają po wystąpieniu 
wysypki. Powikłaniami odry są zapalenie ucha środkowego 
(7-9%), zapalenie płuc (1-6%), biegunka (8%), zapalenie mó-
zgu (1/1000 – 2000 przypadków), albo podostre stwardniają-
ce zapalenie mózgu (SSPE 1/100000). Najwięcej zgonów oraz 
najwyższa umieralność występuje wśród dzieci w wieku do 
12. miesiąca życia [7]. Prowadzone od lat szczepienia przeciw 
wirusowi odry spowodowały znaczący spadek liczby zachoro-
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wań w krajach realizujących proflaktykę czynną. W 1975 roku 
w Polsce szczepienie przeciw odrze wprowadzono do Progra-
mu Szczepień Ochronnych dla dzieci w wieku 13-15 miesięcy. 
Po wprowadzeniu profilaktyki odsetek zaszczepionych dzieci 
stale wzrastał od 50% podlegających obowiązkowi szczepień 
do 79% w roku 1988. Od wprowadzenia szczepień obowiązko-
wych zapalność na odrę stopniowo malała, choć w roku 1984 
oraz w roku 1990 wystąpiły w Polsce dwie duże epidemie odry 
z zapadalnością 148/100 000.

Zachorowania odnotowywano przede wszystkim w grupie 
nastolatków, stąd dla uniknięcia kolejnych epidemii wprowa-
dzono drugą dawkę szczepień przeciw odrze w 7. roku życia 
[2]. W danych epidemiologicznych odry publikowanych w 
opracowaniach Państwowego Zakładu Higieny Narodowego 
Instytutu Zdrowia w Warszawie wynika, że liczba zachorowań 
na odrę ulega okresowym wahaniom. Dla przykładu w roku 
2016 odnotowano w Polsce 133 przypadki odry (zapadalność 
0,35/100 000), podczas gdy rok wcześniej w 2015 roku zachoro-
wań na odrę było w Polsce tylko 48 (zapadalność 0,12/100 000).

Choć sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest dość stabilna, 
to jednak w niektórych państwach Europy odnotowujemy epi-
demie tej choroby. Od lutego 2016 występują masowe zacho-
rowania na odrę w Rumunii. Pomiędzy 01.01.2016 a 30.06.2017 
odnotowano w Rumunii 7491 przypadków odry – w tym 31 
zgonów z jej powodu. We Włoszech w 2017 roku zachorowa-
ło na odrę w okresie od stycznia do lipca 3346 osób, z czego 
dwie zmarły. Wśród osób chorujących było 252 pracowników 
ochrony zdrowia, a średni wiek chorujących wynosił 27 lat. Spo-
śród wszystkich zachorowań 88% przypadków dotyczyło osób 
wcześniej nie szczepionych przeciw tej chorobie. We Francji w 
pierwszym półroczu 2017 odnotowano 295 zachorowań na 
odrę, co stanowiło 6-krotny wzrost w stosunku do zachorowań 
z pierwszego półrocza 2016 roku. Najczęściej chorowały dzieci 
w 1. roku życia, odnotowano 2 przypadki odrowego zapalenia 
mózgu oraz 22 przypadki ciężkiego odrowego zapalenia płuc. 
Najbardziej niepokojący dla nas jest rejestrowany w 2018 roku 
wybuch epidemii odry na Ukrainie. W ciągu pierwszych dwóch 
tygodni tego roku zanotowano 1285 przypadków choroby, w 
tym 856 zachorowań wśród dzieci. W 2017 roku stwierdzono 
na Ukrainie 4782 zachorowania na odrę, w tym 5 zgonów [8]. 

Wpływ prawidłowej realizacji pso
na sytuację epidemiologiczną

Wraz ze wzrostem liczby osób uodpornionych w popu-
lacji zmniejsza się szansa na zachorowanie na daną chorobę 
przez osobę nieuodpornioną. W zależności od specyfiki drob-
noustroju odporność gromadna najczęściej pojawia się po 
zaszczepieniu ponad 80% populacji. O odporności zbiorowi-
skowej możemy mówić w przypadku tych chorób zakaźnych, 
których czynnik etiologiczny jest szeroko obecny w środowi-
sku i przenosi się z człowieka na człowieka. Próg odporności 
zbiorowiskowej dla takich chorób jak odra czy krztusiec wynosi 
92-95% osób uodpornionych w populacji i oznacza, że po osią-
gnięciu takiego odsetka szczepionych liczba nowo zakażonych 
osób zaczyna się zmniejszać [9]. 

W niektórych krajach świata obserwuje się obniżenie od-
setka osób uodpornionych. Dane pochodzące ze Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) za rok 2016 pokazują spadek po-
krycia szczepionkowego drugą dawką szczepionki przeciw 
odrze poniżej 95% w 20 z 27 krajów europejskich, a pokrycie 
pierwszą dawką tej szczepionki poniżej 95% w 18 z 30 krajów 
Europy [10]. W Polsce stan zaszczepienia dzieci przeciw odrze, 
śwince, różyczce (MMR) jest wysoki. Dla dzieci w 3. roku życia 

wynosił w roku 2015 − 96,3% a w roku 2016 − 95,5%. Nieco 
gorszy jest odsetek zaszczepionych w Polsce dzieci w 11. roku 
życia drugą dawką szczepionki MMR, który w 2015 r. wyniósł 
94,1%, a w roku 2016 odpowiednio 93,4%. Choć nie są to jesz-
cze dane alarmujące, to jednak obserwuje się niewielki spadek 
odsetka wyszczepialności w poszczególnych rocznikach, co 
przy wzrastającej liczbie rodziców odmawiających szczepienia 
dzieci może budzić niepokój. W roku 2007 odmówiło wykona-
nia szczepień u dzieci 4893 rodziców lub opiekunów, a w roku 
2016 liczba ta wzrosła do 23 147 osób [11].

Ruchy antyszczepionkowe

Od przeszło dwóch dekad rośnie w krajach uprzemysłowio-
nych liczba rodziców, którzy odmawiają zgody na wykonanie 
szczepień ochronnych u swych dzieci. Sceptyczne i krytyczne 
opinie towarzyszą szczepieniom od chwili ich wprowadzenia. 
Po raz pierwszy pojawiły się one w Anglii w roku 1853 w reakcji 
na pierwsze szczepienia przeciw ospie prawdziwej podejmo-
wane przez Jennera [12]. Krytykowane przez niektóre gremia 
działania Jennera zapoczątkowały rozwój wakcynologii, dopro-
wadziły do eradykacji ospy prawdziwej na świecie, potwierdzo-
nej przez WHO w dniu 09 grudnia 1979 roku.

Pod koniec XIX w. ruchy antyszczepionkowe pojawiły się w 
Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do zniesienia obo-
wiązku szczepień w niektórych stanach, a w konsekwencji tej 
decyzji w latach 1901-1903 w Bostonie i okolicach wystąpiła 
epidemia ospy prawdziwej. Po wprowadzeniu w drugiej poło-
wie XX wieku szczepień przeciw krztuścowi szybko uzyskano 
ograniczenie liczby przypadków krztuśca, ale w latach 70. XX. 
wieku w Wielkiej Brytanii pojawiły się doniesienia o encefalo-
patii związanej ze szczepieniami przeciw krztuścowi. Ten zarzut 
sformułowany przez Stewarda został obalony na podstawie 
wyników dużego badania epidemiologicznego, co pozwoliło 
na ponowne rozpoczęcie kampanii propagowania tych szcze-
pień. W latach 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych pojawiły się 
kontrowersyjne doniesienia na temat szczepionki DTP. W 1998 
roku wybuchła kolejna afera sugerująca związek szczepionki 
MMR z autyzmem dziecięcym, wysunięta przez doktora An-
drew Wakefielda. Opublikowany w czasopiśmie Lancet artykuł 
jego autorstwa odbił się szerokim echem w świecie, a w efekcie 
odnotowano znaczący spadek liczby szczepień w Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii, skutkujący następnie znaczącym 
wzrostem liczby zachorowań na odrę i świnkę. Przeprowadzo-
ne badania epidemiologiczne, biologiczne i kliniczne wykazały 
brak związku przyczynowego pomiędzy szczepieniem MMR a 
występowaniem autyzmu. W roku 2010 wycofano publikację 
Weakfielda z czasopisma Lancet, a jej autorowi, na podstawie 
zarzutu nieetycznego postępowania i fałszowania wyników ba-
dań, odebrano prawo wykonywania zawodu lekarza.

Kolejny zarzut postawiono tiomersalowi, stosowanemu w 
szczepionkach jako środek konserwujący. Także i w tym wy-
padku badania kliniczne i epidemiologiczne nie potwierdziły 
prawdziwości tych doniesień. Pomimo odparcia ww. zarzutów 
wobec szczepień i szczepionek, oskarżenia te nie zniknęły z 
przestrzeni publicznej. Trafiły na podatny grunt, są nadal wy-
korzystywane z pogwałceniem zasad EBM przez przeciwników 
szczepień, próbujących nadal niesłusznie podważać rzetelność 
i uczciwość badań naukowych oraz programów szczepień [13].

Oceniając ten problem z perspektywy historycznej, trzeba 
zwrócić uwagę na regułę, zgodnie z którą dopuszczenie do po-
wszechnego stosowania szczepionki przeciw chorobie, wobec 
której byliśmy dotąd bezradni, powoduje na pierwszym etapie 
wyraźny efekt pozytywny – spadek liczby zachorowań. 
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Następnie po pewnym czasie zaczyna się akcentować nie-
pożądane efekty stosowania tego leku. Przy spadku zagrożenia 
chorobą skutkuje to obniżeniem się poziomu realizacji szcze-
pień i po jakimś czasie choroba powraca [14].

Główne teoretyczne założenia ideologii antyszczepionko-
wej w XIX i XX wieku sprowadzały się do następujących haseł:
•	 szczepionki powodują chorobę idiopatyczną
•	 propagowanie szczepień to bezbożny sojusz producen-

tów i lekarzy, motywowany żądzą zysku ze sprzedaży 
szczepionek;

•	 szczepionki to trujące koktajle chemiczne
•	 zwolennicy szczepień boją się „poszukiwania prawdy” dla-

tego ukrywają błędy i zamykają swe oczy na fakty, a także 
nie odpowiadają na zadawane im pytania;

•	 prawny obowiązek realizacji szczepień stanowi obelgę dla 
każdego podmiotu sfery publicznej,

•	 odporność na szczepionkę jest tymczasowa,
•	 alternatywą dla szczepień jest zdrowy tryb życia, higiena 

osobista i przestrzeganie diety, co zabezpiecza przed za-
chorowaniem [12].

Cenne informacje na temat przeciwników szczepień moż-
na znaleźć w opublikowanym przez Biuro Regionalne dla Eu-
ropy Centralnej i Wschodniej UNICEF w kwietniu 2013 roku 
opracowaniu pt. „Śledzenie nastrojów antyszczepionkowych 
we wschodnioeuropejskich sieciach społecznościowych” (Trac-
king Antivaccination Sentiment in Estern European Social Me-
dia Network) [15]. W opracowaniu znajdują się, między innymi, 
dane dotyczące naszego kraju. Spośród polskich antyszcze-
pionkowców 59% to kobiety, a mężczyźni stanowią 41%. Naj-
więcej przeciwników szczepień rekrutuje się z grupy wiekowej 
30-40 lat (32%), w pozostałych czterech grupach wiekowych 
(10-20; 20-30; 50-60 i 70-80) rozkład przeciwników szczepień 
jest równy po 17% w każdej z nich. Przeciwnicy szczepień w 
Polsce, wykorzystując Internet do propagowania swych idei, 
prezentują swe poglądy na specjalistycznych blogach (85%) 
oraz za pośrednictwem Facebooka (13%). Pozostałe 2% poglą-
dów antyszczepionkowych ujawniana jest w tzw. newsach, na 
portalu Twitter oraz na innych forach internetowych.

Przy propagowaniu sztandarowych haseł ruchów antysz-
czepionkowych podział ich zwolenników ze względu na płeć 
wskazuje, że kobiety preferują poglądy bardziej racjonalne. Sta-
nowią bowiem wyraźną mniejszość wśród zwolenników teorii 
spiskowej (37%) czy w grupie motywowanej względami religij-
nymi lub etycznymi (42%), a także wśród przeciwników szcze-
pień motywowanych brakiem zaufania do szczepionek (48%). 
Natomiast kobiety stanowią większość w gronie przeciwników 
szczepień wskazujących jako przyczynę swych poglądów za-
grożenie efektami ubocznymi szczepień (54%), określających 
szczepionki jako szkodliwe związki toksyczne lub chemiczne 
(56%), oraz uzasadniających uchylanie się od szczepień oba-
wą przez zaburzeniami rozwojowymi dziecka (59%). Najbar-
dziej niepokojące jest jednak to, że w gronie przeciwników 
szczepień można spotkać także lekarzy i innych pracowników 
ochrony zdrowia. 

Informacja o szczepieniach
a rozmowa z lekarzem

Wobec powszechnego w skali światowej wzrostu licz-
by rodziców/opiekunów dzieci odmawiających poddania 
swych pociech obowiązkowym lub zalecanym szczepieniom 
ochronnym, zachodzi pytanie, w jaki sposób pediatrzy lub le-
karze rodzinni, sprawujący nad dziećmi podstawową opiekę 
medyczną, powinni rozmawiać na temat szczepień i chorób 

zakaźnych z rodzicami swych pacjentów. Interesujących da-
nych o znaczeniu informacji o czynnej profilaktyce chorób 
zakaźnych, docierających do rodziców lub opiekunów dzieci 
dostarczyli w 2017 roku naukowcy z Norwegii i Republiki Po-
łudniowej Afryki w przeprowadzonym pod egidą Cochrane 
Collaboration przeglądzie 38 badań, zbierających w różnych 
krajach opinie rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 6 
lat na temat jakości przekazywanych im informacji o rutyno-
wych szczepieniach dziecięcych [16]. Cochrane Collabora-
tion jest cieszącą się autorytetem niezależną międzynarodo-
wą organizacją typu non-profit, której celem jest ułatwianie 
podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących 
postępowania medycznego poprzez opracowywanie dowo-
dów (opartych na faktach, zgodnych z regułami EBM), któ-
re następnie są publikowane w bazach Biblioteki Cochrane 
(Cochrane Library) w formie przeglądów systematycznych. 
Autorzy przeglądu potwierdzają, że stosowanie szczepionek 
pediatrycznych jest skutecznym sposobem zapobiegania 
poważnym chorobom wieku dziecięcego, ale nie wszystkie 
dzieci otrzymują zalecane im szczepionki. Jest to spowodo-
wane różnymi przyczynami, wśród nich np. brakiem dostępu 
do profilaktycznych zabiegów medycznych z uwagi na nie-
właściwą organizację opieki medycznej lub zbyt dużymi od-
ległościami pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibami 
placówek świadczeń zdrowotnych. Zauważalnym zjawiskiem 
jest także problem finansowy, czyli brak środków na indywi-
dulany zakup szczepionek zalecanych (nie zawsze finansowa-
nych przez państwo lub refundowanych przez system ubez-
pieczeń zdrowotnych). Inni rodzice mogą nie mieć zaufania 
do szczepionek jako leków lub nie ufać pracownikom opieki 
zdrowotnej prowadzącym profilaktykę. Kolejna grupa rodzi-
ców lub opiekunów może nie widzieć potrzeby uodparniania 
swych dzieci z powodu niewiedzy lub błędnych informacji o 
szczepieniach oraz chorobach którym możemy zapobiegać. 
Autorzy opracowania skoncentrowali się w swym przeglądzie 
na ocenie problemu przekazu informacji na temat szczepień, 
które docierają do rodziców/opiekunów dzieci w wielu for-
mach i z różnorodnych źródeł. Z naszego punktu widzenia 
właściwy poziom tej komunikacji jako drogi do zahamowania 
spadku wyszczepialności dzieci, jest jednym z podstawowych 
elementów poprawnie realizowanej polityki zdrowotnej. Pra-
cownicy ochrony zdrowia muszą mieć świadomość, że do 
rodziców ich pacjentów informacje na temat szczepień do-
cierają wieloma drogami, niekoniecznie dającymi możliwość 
weryfikacji poprzez bezpośrednią wymianę poglądów, stąd 
najczęściej decyzje odmowne rodziców i opiekunów zieci 
są oparte na nieracjonalnych lub pseudonaukowych pod-
stawach. Rozmowa twarzą w twarz z pracownikiem ochrony 
zdrowia (lekarzem lub pielęgniarką) jest dla rodziców małych 
dzieci jedynym kanałem informacyjnym umożliwiającym 
wymianę poglądów, skonfrontowania korzyści ze szczepień 
ochronnych z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z wak-
cynacją, czy wreszcie omówienie problematyki chorób zakaź-
nych, którym zapobiegamy poprzez szczepienia. Stanowisko 
autorów przeglądu, kierowane do osób odpowiedzialnych 
za planowanie działań zmierzających do podniesienia wy-
szczepialności najmłodszych pacjentów, obejmuje 8 pytań 
(problemów), dzięki analizie których można ustalić przyczyny 
negatywnego stosunku do szczepień ochronnych ze strony 
rodziców/opiekunów dzieci:
1. Czy informacje o szczepieniach są przekazywane rodzi-

com w odpowiednim czasie przed szczepieniem? Czy 
rodzice mają wystarczającą ilość czasu na analizę tych in-
formacji i na podjęcie decyzji?
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2. Jak szeroko informacje na temat szczepień są dostępne w 
systemie opieki zdrowotnej? Czy rodzice mają możliwość 
prowadzenia dyskusji na temat szczepień? 

3. Czy informacje na temat szczepień są dostosowane do 
potrzeb każdej rodziny? Na przykład rodzice niezdecydo-
wani na szczepienie mogą oczekiwać innych informacji 
niż rodzice akceptujący podanie szczepionek.

4. Czy pracownicy ochrony zdrowia zapewniają lub poma-
gają odnaleźć rodzicom obiektywne informacje na temat 
szczepień, dostosowane do ich potrzeb?

5. Czy prowadzą oni z rodzicami w sposób troskliwy, wraż 
liwy i nieoceniający otwarte, pełne empatii rozmowy? Czy 
udzielają jasnych odpowiedzi na pytania rodziców? Czy 
rodzice mają zapewnione przyjazne otoczenie dla podej-
mowania decyzji?

6. Czy pracownicy służby zdrowia nie są postrzegani jako 
kierujący się korzyściami finansowymi, zamiast najlep-
szym interesem dziecka?

7. Czy rodzice oceniają otrzymywane informacje o szczepie-
niach jako bezstronne, wiarygodne, i zrozumiałe?

8. Czy strategie komunikacji szczepień są wyczulone na ko-
nieczność podejmowania zdecydowanej reakcji na do-
niesienia medialne, pogłoski lub negatywne opinie na te-
mat szczepień, aby w odpowiedni sposób odpowiedzieć 
na pytania rodziców i rozwiać obawy, które te opowieści 
mogły wzbudzić? 

Dla przykładu w Holandii pierwszą, zindywidualizowaną 
informację na temat narodowego programu szczepień, rodzi-
ce dziecka otrzymują bezpośrednio od położnej odwiedzają-
cej ich w domu, gdy noworodek kończy drugi tydzień życia. 
Informacja ta jest ponawiana przez właściwe centrum opieki 
medycznej drogą mailową, gdy dziecko ma 4-6 tygodni. Jego 
rodzice otrzymują wtedy broszurę z wykazem szczepionek, 
informacje o chorobach zakaźnych wieku dziecięcego, aktu-
alny program szczepień, informację na temat efektów ubocz-
nych szczepień oraz wskazanie strony internetowej Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). 
Gdy dziecko kończy 8 tygodni, jego rodzice odwiedzają wraz 
z nim właściwe centrum opieki pediatrycznej na pierwszej wi-
zycie szczepiennej związanej ze sprawdzeniem stanu zdrowia 
dziecka. Pomimo to niektórzy holenderscy rodzice twierdzą, 
że nie uzyskali wystarczających informacji na temat ubocz-
nych efektów szczepień [17]. 

W naszym systemie opieki zdrowotnej obowiązek poin-
formowania rodziców dziecka o szczepieniach ochronnych 
spoczywa tylko i wyłącznie na lekarzu sprawującym profilak-
tyczną opiekę zdrowotną. (art.17 ust. 9 Ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi). Pozostali pracownicy ochrony zdrowia 
(położne, pielęgniarki, lekarze ginekolodzy i położnicy, leka-
rze oddziałów noworodkowych, lekarze specjaliści sprawują-
cy opiekę nad dzieckiem w pierwszych dniach, tygodniach 
lub miesiącach życia) nie są w Polsce prawnie zobowiązani 
do informowania rodziców/opiekunów dziecka o szczepie-
niach ochronnych zarówno obowiązkowych, jak i zalecanych. 
Zapewnienie rodzicom/opiekunom dziecka pełnej, satysfak-
cjonującej ich informacji na temat obowiązującej profilak-
tyki chorób zakaźnych i przeprowadzenie z nimi rozmowy 
rozwiewającej wszystkie ewentualne wątpliwości dotyczące 
szczepień wymaga jednak czasu. A to jest element deficyto-
wy we wszystkich publicznych systemach opieki zdrowotnej. 
Według danych amerykańskich ponad połowa (53%) lekarzy 
poświęca zaledwie 10-19 minut na przeprowadzenie dysku-
sji na temat szczepień z rodzicami swych pacjentów, a tylko 
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8% lekarzy spędza na takich rozmowach ponad 20 minut 
[18]. Także lekarze zatrudnieni w obecnym systemie podsta-
wowej opieki zdrowotnej w Polsce nie są w stanie zapewnić 
pacjentom odpowiedniego czasu do wyjaśnienia podstawo-
wych problemów profilaktyki chorób zakaźnych. Podnoszo-
ny jest także problem dopuszczalności wykluczenia z grona 
pacjentów dziecka, którego rodzice odmawiają uporczywie 
realizacji Programu Szczepień Ochronnych. Decyzje takie są 
uzasadniane brakiem porozumienia i zaufania na linii lekarz 
– pacjent. Zjawisko to narasta także wśród lekarzy amerykań-
skich. Problem ten rodzi obawy co do ewentualnej kumulacji 
pacjentów sprzeciwiających się szczepieniom pod opieką wy-
rozumiałych dla tych decyzji lekarzy także niechętnych szcze-
pieniom, co może stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Z 
drugiej strony decyzje o wykluczeniu mogą budzić zastrzeże-
nia natury etycznej [18].

Jak rodzice oceniają szczepienia?

Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych sta-
nowiły przedmiot wielu badań na przestrzeni ostatnich lat. 
Jednym z nich jest praca publikowana w Przeglądzie Epide-
miologicznym przez zespół ekspertów Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie, z której wynika, że 98% rodziców nie wyraziło 
sprzeciwu co do szczepienia dziecka,

a ewentualne wątpliwości wiązały się jedynie z niektóry-
mi szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi z uwagi na 
obawy co do wystąpienia niepożądanych odczynów po-
szczepiennych. Obawy te dotyczyły także nadmiernej liczby 
szczepień podawanych w krótkim czasie. Większe zastrze-
żenia dotyczące bezpieczeństwa stosowanych szczepionek 
wyrażali rodzice starsi wiekiem, mieszkańcy miast i lepiej wy-
kształceni. W omawianej pracy przeprowadzonej na grupie 
1045 respondentów,  w wypadku 18 osób (1,7%) negatywny 
wpływ na decyzję o zaszczepieniu dziecka miał lekarz POZ 
[19]. Ten sygnał powtórzył się w badaniu z ośrodka łódzkie-
go, które wykazało, że tylko 12,87% rodziców potwierdziło, że 
na temat szczepień rozmawiał z nimi lekarz POZ i odpowie-
dział wyczerpująco na zadane mu pytania. Natomiast 87,13% 
respondentów podało, że lekarz wcale nie rozmawiał z nimi 
na temat szczepień. Stąd nie jest zaskakujące, że badana gru-
pa rodziców z Łodzi, jako źródło informacji na temat szcze-
pień wskazała internet   znajomych [20]. Dwa ważne bada-
nia przeprowadziło w latach 2013 i 2017 Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS). Pierwsze z badań (2013) wykazało 
przychylne nastawienie do szczepień ochronnych dzieci u 
79% badanych, przy istniejącym przekonaniu, że dzięki szcze-
pieniom nie występuje wiele groźnych chorób (82%) i że ta 
forma profilaktyki jest najskuteczniejszą z form ochronnych 
dzieci przed chorobami (79%). Jednocześnie 40% ankietowa-
nych uważa, że promocja szczepień nie wynika z rzeczywistej 
potrzeby, lecz jest związana z interesem 

koncernów farmaceutycznych, a 39% badanych nie zga-
dza się z tym poglądem. 73% badanych uważała, że część 
szczepień powinna być obowiązkowa, a 23% stało na stano-
wisku, że powinna obowiązywać całkowita dobrowolność 
szczepień [21]. W badaniu z 2017 roku, jedynie 3% Polaków 
odmówiło co najmniej jeden raz poddania dziecka szczepie-
niom obowiązkowym, a najczęstszym powodem (40%) była 
obawa przed niepożądanymi odczynami poszczepienny-
mi. Niewykonanie szczepienia obowiązkowego najczęściej 
deklarują młode matki (24-35 lat). Tylko  niespełna połowa 
badanych (47%) pozytywnie ocenia poziom informacji pozy-
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skiwanych przez rodziców na temat niepożądanych skutków 
działania szczepionek. Negatywne lub sceptyczne nastawie-
nie do szczepień zadeklarowały osoby o niższym wykształ-
ceniu, gorszym statusie zawodowym i materialnym. Większe 
poparcie dla zniesienia obowiązku szczepienia wyrażały oso-
by oceniające swoje warunki materialne jako złe. Z badania 
wynika też, że Polacy nie oczekują likwidacji obowiązkowych 
szczepień ochronnych u dzieci, co więcej zdecydowana 
większość badanych pozytywnie ocenia skutki prowadzonej 
profilaktyki i chce utrzymania ich obowiązkowego statusu. 
Obowiązujące przepisy, dające możliwość stosowania grzyw-
ny wobec rodziców uchylających się od szczepień, nie są w 
pełni społecznie akceptowane, choć w ostatnim czasie takie 
rozwiązanie wprowadzono we Włoszech zmagających się ze 
wzrostem liczby zachorowań na odrę. Polacy, zwłaszcza po-
siadający dzieci, oczekują rozwiązań skierowanych na ograni-
czenie kontaktów dzieci nieszczepionych z zaszczepionymi.

Zebrane dane wskazują również na luki w wiedzy rodzi-
ców na temat profilaktyki chorób zakaźnych i pilną potrzebę 
uzupełnienia ich wiedzy na temat bezpieczeństwa szczepień 
[22].

Wnioski

Oceniając nasz system szczepień ochronnych w aspek-
cie prawnym, należy zgodzić się z opinią, że obowiązujące 
przepisy powinny być doprecyzowane celem zwiększenia ich 
przejrzystości, szczególnie pod kątem zapewnienia zarówno 
korzyści indywidualnych, jak i zbiorowych z realizacji Progra-
mu Szczepień Ochronnych. Wymagają szczególnie dopraco-
wania zasady odpowiedzialności indywidualnej rodziców i 
opiekunów dzieci za uchylanie się od obowiązkowych szcze-
pień ochronnych. Naruszanie tych przepisów spotyka się 
bowiem coraz częściej z dezaprobatą większości poddającej 
swoje dzieci szczepieniom obowiązkowym i zalecanym [28].

Dane wynikające z ostatnich badań CBOS wskazują także 
na potrzebę lepszej informacji i edukacji rodziców lub opieku-
nów dzieci ze strony pracowników ochrony zdrowia, co wiąże 
się z koniecznością poprawy przygotowania kadr medycz-
nych do sprostania tym oczekiwaniom.

Opracowaniu nowej pełniejszej strategii polityki infor-
macyjnej na temat szczepień ochronnych służyć powinno 
osiem postawionych wyżej pytań (problemów), dzięki analizie 
których można ustalić przyczyny negatywnego stosunku do 
szczepień ochronnych ze strony rodziców/opiekunów dzieci. 
Wśród tych problemów z pewnością należy zwrócić uwagę 
na konieczność podejmowania bardziej zdecydowanej reak-
cji na krążące wokół nas, negatywne doniesienia medialne, 
pogłoski lub pozbawione podstaw naukowych opinie na te-
mat szczepień.

Prawny obowiązek przekazywania rzetelnej wiedzy na 
temat szczepień nie może także obciążać wyłącznie lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. Do koalicji na rzecz czynnej 
profilaktyki chorób zakaźnych należy instytucjonalnie włączyć 
także położne i pielęgniarki, a ponadto zapewnić wsparcie ze 
strony lekarzy innych specjalności mających codzienny kon-
takt z niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzicami. 

Wskazane jest poszerzenie programu kształcenia o proble-
matykę szczepień ochronnych już na poziomie studiów me-
dycznych wszystkich kierunków, których absolwenci mogą 
mieć w przyszłości wpływ na podejmowane w tym zakresie 
decyzje indywidualne rodziców lub opiekunów dzieci obję-
tych programem szczepień.
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Rzeszowskie oddziały kliniczne 

Klinika, której  Pan szefuje  była jednym z pierwszych 
oddziałów klinicznych w Rzeszowie powstała bowiem w 
okresie, kiedy na Uniwersytecie Rzeszowskim otworzył się  
Wydział   Medyczny z wieloma różnymi kierunkami z wy-
jątkiem lekarskiego, który powstał tu dopiero 3 lata temu.  
Proszę nam opowiedzieć  o początkach tej kliniki pedia-
trycznej. 

Nasz oddział funkcjonuje jako kliniczny od 2008 roku, po-
wstaliśmy jako baza dydaktyczna dla kilkunastu różnych kie-
runków medycznych takich jak ratownictwo, pielęgniarstwo, 
położnictwo  fizjoterapia, dietetyka,  elektroradiologia i wielu 
innych. Status  klinicznego mógł uzyskać taki oddział, gdzie 
pracował choć jeden dr habilitowany, my spełnialiśmy te wy-
mogi i stąd ta zmiana nazwy. Ale trzeba powiedzieć, że była to 
tylko  nomenklaturowa zmiana, za tym nie szły żadne fundu-
sze, to był  tylko i wyłącznie prestiż.

Ale oddział kliniczny ma znacznie więcej  obowiązków, 
do pracy typowo lekarskiej dochodzi jeszcze obowiązek 
pracy  dydaktycznej, podnoszenia kwalifikacji nauko-
wych… 

Tak, jako pracownicy oddziału klinicznego wzięliśmy na 
siebie obowiązki dydaktyczne, prowadzenie zajęć ze studenta-
mi. Odbywało się to głównie w godzinach popołudniowych a 
więc po pracy w szpitalu, czasem w trakcie pracy. Wyjaśnijmy, 
że część studentów kierunków innych niż lekarski i pielęgniar-
ski, studiuje w trybie tzw. wieczorowym, mają zajęcia podczas  
weekendowych zjazdów,  dwa razy w miesiącu.  Teraz  kiedy  
mamy już kierunek  lekarski  zajęcia w szpitalu muszą  się  od-
bywać w czasie  naszego czasu   pracy w szpitalu, bo takie są 
wymogi kształcenia lekarzy, to samo dotyczy kształcenia pie-
lęgniarek. Stąd też zwiększyło się obciążenie lekarzy, muszą  
wykonywać dwa rodzaje zajęć,  pracę lekarską na oddziale i 
dydaktyczną w ramach umowy z Uniwersytetem. 

Wymagania dla nauczycieli akademickich zakładają też 
rozwój naukowy. Jest na to czas przy i tak sporym obciąże-
niu pracą?

Działalność dydaktyczna idzie w parze z rozwojem nauko-
wym, bo przygotowując się do zajęć ze studentami trzeba 
odświeżać swoją wiedzę i być na bieżąco z nowościami, gdyż  
medycyna nieustannie się rozwija. W naszym oddziale, jak w 
każdym innym podstawowym zajęciem jest leczenie pacjen-
tów, w drugiej kolejności jest praca ze studentami, która zaczy-
na być już pewnym obciążeniem, bo nie mieliśmy wzmocnie-
nia kadrowego. Najbardziej  cierpi na tym praca naukowa, nie 
ma  na to zwyczajnie czasu. 

A nie da się ukryć, że praca naukowa jest ważna, bo z tego 
rozliczany jest Uniwersytet; z publikacji, artykułów, zdobywa-

Rozmowa z prof. dr. hab. Bartoszem Korczowskim  kierownikiem  I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii
Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Św. Jadwigi przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Nazwa i prestiż,
poza tym niewiele się zmieniło

nia stopni naukowych. Tu występuje niezamierzony konflikt  
między uczelnią i szpitalem. Natrafiamy na problem natury 
finansowo - organizacyjnej. Nasza praca kliniczna prowadzo-
na w szpitalu i poradniach przyszpitalnych wiąże się z pracą 
w ramach etatu szpitalnego, zajęcia dydaktyczne najczęściej 
są prowadzone w ramach umowy o dzieło z Uniwersytetem.  
Te dwie zupełnie oddzielne jednostki starają się współpraco-
wać ale nie zawsze jest to możliwe, stąd zdarzają się sytuacje 
konfliktowe. Zachodzi np. pytanie jak finansować lekarza, który 
wykonuje w tym samym czasie pracę dla dwóch podmiotów. 

W innych miastach, gdzie szpitale kliniczne są podległe 
uczelniom ta kwestia jest bardziej klarowna, choć znów wyma-
gania przesunięte są bardziej na pracę dydaktyczno - naukową, 
co też może być dyskusyjne. W naszym przypadku  głównym 
celem jest podstawowa praca lekarska. Ale czekają nas modyfi-
kacje co zapowiada już rząd, sytuacja więc będzie się zmieniać.  

A jaka jest sytuacja Oddziału, czy po reorganizacji 2-3 
lata temu  lepiej się pracuje i leczy?

Na pewno te zmiany miały duży  wpływ  na nasze funk-
cjonowanie. Wtedy z dużego klinicznego oddziału Pediatrii z 
Pododdziałem Neurologii Dziecięcej oddzielono Neurologię 
Dziecięcą jako osobną specjalność. Powstał też nowy odział, 
obecnie Klinika Endokrynologii Dziecięcej i dużym wysiłkiem 
naszego zespołu, z moim osobistym zaangażowaniem, zbu-
dowaliśmy hematologię dziecięcą.  Reperkusje tych zmian są 
takie że liczny zespół różnych specjalistów z wielu dziedzinh 
pracujący wówczas na jednym dużym oddziale teraz musi 
zabezpieczać potrzeby tych wszystkich nowych  jednostek.   
Macierzysty oddział czyli nasza I Klinika Pediatrii i Gastrologii 
Dziecięcej  została z jedną trzecią asystentów i te osoby muszą 
udźwignąć co najmniej połowę tej pracy jaka była poprzednio.   

Jesteśmy wciąż największym pediatrycznym oddziałem 
szkolącym w województwie Podkarpackim. Mamy 14 miejsc 
rezydenckich z pediatrii, 3 miejsca szkoleniowe z pulmunologii  
dziecięcej, no i oczywiście z gastrologii dziecięcej, która jest na-
szą mocną stroną.  Oprócz tego prowadzimy szkolenia dla pe-
diatrów z kardiologii dziecięcej, jednego specjalistę już mamy, 
drugi jest bliski ukończenia tej specjalizacji, bardzo potrzebnej 
i deficytowej na Podkarpaciu. Jest jeszcze wśród nas reumato-
log dziecięcy i nefrolog dziecięcy.  

Z  jakimi przypadkami i skąd trafiają na ten oddział mali 
pacjenci?

 
Odpadły nam przypadki stricte neurologiczne czy związa-

ne z endokrynologią, pozostała podstawowa pediatria i gastro-
logia dziecięca i to jest główne obciążenie naszego Oddziału 
plus zachorowania infekcyjne zwłaszcza wśród dzieci do 3 roku 
życia. To głównie zapalenia płuc, oskrzeli, dróg moczowych, za-
każenia przewodu pokarmowego czyli biegunki, a właśnie za-
czyna się sezon na infekcje rotawirusowe.
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Rzeszowskie oddziały kliniczne 

 Trafiają do nas  dzieci z woj. podkarpackiego  lub z miejsco-
wości graniczących z naszym województwem z Lubelskiego 
czy Małopolski. Rocznie na naszym oddziale hospitalizowa-
nych jest około 8 tys. dzieci. Około 10 procent z nich  trafia do 
nas z innych oddziałów szpitalnych w województwie gdzie nie 
ma odpowiednich specjalistów.  

Jeśli chodzi o strukturę Oddziału to mamy odcinek dla dzie-
ci starszych i odcinek dla dzieci młodszych i malutki oddział 
dzienny. Obecnie Oddział liczy 64 łózka, jest troszkę więcej ho-
spitalizowanych dzieci starszych. Ciągle mamy jednak problem 
z izolacją chorób infekcyjnych zwłaszcza przewodu pokarmo-
wego, staramy się w miarę możliwości  izolować chore dzieci 
zwłaszcza te młodsze,  ale niestety zakażeń  wewnątrzszpital-
nych nie da się uniknąć. Brakuje nam jednoosobowych sal izo-
lacyjnych zwłaszcza dla małych dzieci z matkami.

A jak wygląda usprzętowienie oddziału? Macie możli-
wość diagnostyki na nowoczesnych urządzeniach?

Głównym dostawcą sprzętów dla oddziałów pediatrii jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku dostaliśmy 
ultrasonograf, sprzęt najwyższej klasy wart 400 tys. zł  plus tro-
chę mniej spektakularnego drobnego sprzętu dla pediatrii. 
Bardzo nas dziwi, że media publiczne tego nie zauważyły. Nie 
rozumiemy dlaczego nie dostrzega się tak hojnego darczyńcy 
jak WOŚP i ludzie dobrego serca, bo to z ich czasem wdowiego 
grosza kupowany jest ten sprzęt.  Przykre  to bardzo, a daje do 
myślenia zwłaszcza na oddziałach szpitalnych dla dzieci.  My 
marzymy teraz o rezonansie magnetycznym dla dzieci. WOŚP 
w tym roku będzie grała właśnie dla takich jak nasz, oddziałów 
specjalistycznych. Złożyliśmy zapotrzebowanie, zobaczymy 
jaka będzie hojność ludzi zdezorientowanych  tym co dzieje 
się wokół fundacji Owsiaka.

Oczywiście WOŚP to podstawa. ale byłbym niesprawiedli-
wy gdybym nie powiedział o samorządzie województwa, na-
szym właścicielu. Z tych źródeł finansowane jest  podstawowe 
wyposażenie, łóżeczka, pompy, kardiomonitory. Oczywiście 
mogłyby być lepsze, nowocześniejsze, ale wszystko zależy od 
możliwości finansowych. W przypadku WOŚP zawsze wygrywa 
jakość, w przypadku finansowania samorządowego wygrywa 
niższa cena, bo obowiązują przetargi, są to więc urządzenia do-
stateczne  lub co najwyżej dobre.

Mam nadzieję, że może jeszcze w tym roku marszałek prze-
każe niebagatelną kwotę ponad pól miliona zł na nowy zestaw 
endoskopowy dla gastrologii dziecięcej, trwa to długo bo już 
odbyło się kilka przetargów, pieniądze są, może więc i sprzęt 
zostanie zakupiony. To urządzenie jest nam  bardzo potrzebne, 
bo pracujemy na zestawie endoskopowym zakupionym przez 
Jerzego Owsiaka i jego Fundację  w 2005 roku.  Po kilkunastu 
latach ten sprzęt zaczyna się psuć, a możliwości naprawy sys-
temów elektronicznych nie ma, bo w tego typu urządzeniach 
technika postępuje bardzo szybko. 13 lat temu gdy WOŚP 
dawała nam ten sprzęt był on wysokiej klasy  i dlatego służy 
nam do dzisiaj. Oczywiście są różne inne  braki, zepsuł nam się 
pehametr więc nie robimy pehametrii, zepsuł nam się sprzęt 
do manometrii przewodu pokarmowego bardzo przydatny 
do diagnozowania choroby Hirschsprunga, też musimy się bez 
niego obyć.  Na urządzenia nowatorskie jakie powinny z defini-
cji być w klinikach, niestety nie mamy szans, bo ani szpitala ani 
Uniwersytetu nie stać na sprzęt ponad standardy określone w 
planach NFZ.  Nie mamy więc także możliwości włączenia się w 
badania naukowe na  wyższym poziomie. Mamy kłopoty żeby  
dogonić wiodące ośrodki w Polsce, które jako instytuty mają 
większe finansowanie ale i większe zadłużenie.

Paradoksalnie wysokość zadłużenia idzie w parze z jakością 
leczenia, bo świadczy o ponad standardowych  kosztownych 
zabiegach nie uwzględnianych w planach  NFZ.

A jak radzicie sobie kadrowo na Oddziale?

Personelu lekarskiego nie ma dużo, braki łatane są na każ-
dym kroku. Z paniami pielęgniarkami też jest ciągle problem, 
który będzie narastał, bo w przyszłym roku mają wejść normy 
zatrudnienia pielęgniarek na poszczególnych oddziałach. Boję 
się aby nie doszło do sytuacji żeby zamiast zwiększać liczbę 
pielęgniarek, zmniejszy się liczbę łóżek. Taka logika też jest 
możliwa.

Reasumując, przekształcenie Oddziału w Klinikę nie-
wiele zmieniło prócz nazwy?

Nazwa, pewien prestiż i świadomość że jest to szpital szko-
lący personel medyczny a od 3 lat także lekarzy -   takie nastą-
piły zmiany, poza tym niewiele się zmieniło.

Na zakończenie proszę nam powiedzieć, jak trafił Pan 
na ten Oddział, którym wiele lat przed Panem kierował  
prof. Ryszard Korczowski Pana ojciec?

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie 
obecnie jest to Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zapisałem 
się w nim jako dobry student i zaproponowano mi asystenturę 
na Pediatrii. Myślę, że na tę decyzję wpłynął też fakt, że ostatni 
semestr studiów ukończyłem w Brukseli na Wolnym Uniwer-
sytecie, tam też zdałem egzamin końcowy właśnie z pediatrii, 
co było pewnym ewenementem w tamtym czasie. Oczywiście 
zdałem w języku angielskim. Miałem dylemat, bo chciałem 
wracać do Rzeszowa, skąd pochodzimy wraz z żoną. W Rze-
szowie nie było jeszcze Uniwersytetu, a więc szans na pracę 
naukową. Mój ojciec był wtedy ordynatorem oddziału dziecię-
cego w tym szpitalu, a ja myślałem o pediatrii. To nie była dobra 
opcja ani dla mnie młodego lekarza, ani dla taty który miałby 
być moim szefem, ani dla całego oddziału. Takie powiązania 
rodzinne są  złe dla wszystkich. To przeważyło, że zostałem w 
Lublinie. Po 8 latach pracy w Klinice dla dzieci młodszych czy-
li Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt zamknąłem ten 
okres kształcenia doktoratem i specjalizacją pierwszego stop-
nia z pediatrii.  

Wtedy wróciłem do Rzeszowa, gdzie była żona i rodzina. W 
maju 1999r. za porozumieniem stron przeszedłem tu do pracy. 
Na Uniwersytecie tworzył się kierunek fizjoterapia, potrzebne 
były kadry, a ja miałem już tytuł naukowy, szybko uzyskałem 
stopień adiunkta w Instytucie Fizjoterapii i rozpocząłem pracę 
dydaktyczną na na tym kierunku. Równocześnie rozpocząłem 
też  pracę w szpitalu  na pediatrii, ojciec już tu nie pracował. 
Zdałem specjalizację z pediatrii drugiego stopnia. Dzięki kon-
taktom z moją macierzystą uczelnią w Lublinie miałem moż-
liwość kontynuowania różnych działań naukowych. W 2006 
roku zdałem egzamin habilitacyjny. Dwa lata potem startowa-
łem do konkursu i zostałem ordynatorem Oddziału Pediatrycz-
nego. W tym czasie  zaczął  się tworzyć Wydział Medyczny, stąd 
też właśnie wtedy nasz oddział i 3 inne zostały przekształcone 
w kliniczne. A w tym roku w Belwederze z rąk prezydenta An-
drzeja Dudy  otrzymałem dyplom profesorski. 

Dziękujemy za rozmowę.
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Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej  Izby Lekarskiej  w Rzeszowie 

w dniu  4 września  2018 r. 

Obecni wg listy obecności.   

1. Podjęto uchwały :
Nr 535/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy  
lekarza Piotr Młodożeniec
Nr 536/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy  
lekarza Jacek Warchoł 
Nr 537/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy  
lekarza Natalia  Kwaśniak 
Nr 538/2018/P  w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Justyna Zborowska 
Nr 539/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza  
Sylwia Molik
Nr 540/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza  
Stanisława Śpiewak 
Nr 541/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Tomaka – 
Czajkowska
Nr 542/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Regina Kupstas
Nr 543/2018/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – Paweł Szczerba
Nr 544/2018/P  w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – Marcela Koc- Gąska
Nr 545/2018/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – Margarita Omelańska 
Nr 546/2018/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – Joanna Hawro
Nr 547/2018/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Kawalec- Książek 
Nr 548/2018/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie  w miejscu wezwania i w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna 
Podgórska- Węglarz
Nr 549/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne – Pacjent trudny do terapii„ – 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Pod-
karpacki

2.  Zapoznano się z Apelami, Uchwałami i Stanowiskami Prezy-
dium Naczelnej Rady Lekarskiej 
3.  Przyjęto do wiadomości  korespondencję : 
•	 list Dyrektorów Szpitali Małopolskich  w sprawie sytuacji fi-

nansowej polskich szpitali, 
•	 odpowiedź na pismo  przesłane  z Ministerstwa Zdrowia,
•	 pismo Prezydium ORL w Krakowie  do Ministra Zdrowia
•	 apel Prezydium ORL w Krakowie  o wystąpienie do NRL  z 

wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących odpowiedzial-
ności karnej i finansowej  biegłych 

•	 stanowisko Prezydium ORL w Krakowie   w sprawie przyczyn 
braku biegłych sądowych z zakresu  medycyny

•	 apel Prezydium ORL w Krakowie   do MZ i MS  z wnioskiem o 
zmianę przepisów  dot. wynagradzania biegłych 

4. Zapoznano się  z pismem Prezesa NRL do Ministra Zdrowia  w 
związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów usta-
wy 6 % . 
5. Odczytano odpowiedź Zastępcy Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany  nawierzchni 
parkingu wraz z dojazdem  zlokalizowanego w otoczeniu Letnie-
go Pałacu Lubomirskich – siedziby OIL.
Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 
 

Protokół 
z posiedzenia  Okręgowej  Rady Lekarskiej

w dniu 11 września 2018 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Poruszono sprawę  miejsc stażowych – członkowie Rady  zasta-
nowią się w jaki sposób rozstrzygnąć sprawę  przydzielania  leka-
rzom miejsc stażowych. 
2. Podjęto uchwały : 
3. Zdecydowano o wymianie sprzętu komputerowego dla po-
trzeb biura OIL, komputerów, serwerów, drukarek. 
4. Odczytano pismo Przewodniczącego Komisji  Bioetycznej OIL 
w Rzeszowie  w sprawie wynagrodzeń członków KB. 
5. Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka przestawił członkom 
Rady  sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. 
6. Poruszono sprawę  wykonania parkingu przy siedzibie Izby. 
7. Zapoznano się z pismem Prezesa NRL  do Ministra Zdrowia  do-
tyczącym wątpliwości interpretacyjnych  związanych  ze stoso-
waniem przepisów ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i  odpowiedzią Ministra 
Zdrowia w tej sprawie.
8. Odczytano pismo Prezesa PPZP Ochrony Zdrowia Mariusza Ma-
łeckiego  skierowanego do Dyrektora Wojewódzkiego w Przemy-
ślu  w związku z artykułem prasowym, który ukazał się w Gazecie 
Codziennej Nowiny w dniu 3.09.2018 r. 
9.  Zaproszenie NRL do dołączenia  się do Ogólnopolskiego Kalen-
darza Samorządowego (OKS) . Utworzenie OKS ma dwa główne 
zadania : 
- stanowić będzie informację  dla wszystkich lekarzy o aktualnej 
działalności samorządu lekarskiego i umożliwi  w  niej współ-
uczestniczenie
- pozwoli uniknąć kolizji terminów wydarzeń o zasięgu ogólno-
polskim Zdecydowano, że nasza Izba przystąpi do tej inicjatywy. 
10. Odczytano orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rze-
szowie.
11. Ustalono termin posiedzenia kolejnej ORL  na dzień 13  listo-
pada 2018 r.
12. Podjęto  uchwały : 
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Od nr 64/2018   do Nr 162/2018  w sprawie skierowania lekarzy 
na staż podyplomowy – dotyczy lekarzy :  Marcin Hyła,  Karolina 
Szara, Monika Ceberak, Aleksandra Wieteska- Koguc, Aleksandra 
Wianecka, Karolina Andreasik, Joanna Bagińska, Piotr Duda, Alek-
sandra Chorążek, Aleksandra Goraj, Mateusz Skowronek, Justyna 
Remiec, Paweł Zając, Monika Zając, Estera Zagojska, Hubert Sob-
kowicz, Seweryna Ślanda, Katarzyna Grabic, Karolina Żak-Kowal-
ska, Aleksandra Rejus, Michał Zgurski, Katarzyna Stasik, Wojciech 
Balawender, Borys Kasperkiewicz, Katarzyna Wójciak , Barbara 
Nowicka, Anna Strzała, Michał Janusz, Mariola Mazur, Paweł Wój-
cik,  Beata Branach,  Magdalena Gołdyn,  Monika Tadla, Paweł Guz, 
Maciej Szczepaniak, Aleksandra Pałka, Magdalena Kuźmik, Wio-
letta Bal, Dominika Kordiak,  Mateusz Bieniasz, Natalia Kwaśniak, 
Maria Kołodziej, Wojciech Siwiaszczyk, Dominika Szelepa, Diana 
Leszczyńska, Dagmara Kaleta, Irena Dymek, Weronika Kocur, Kin-
ga Senejko, Aleksandra Kwolek, Jakub Klepacki, Anna Piotrowska, 
Paweł Kępa, Dominka Gil, Gabriela Żuk, Justyna Łabądź, Kamila 
Sagan, Sylwia Nicpoń, Maria Kozioł, Bogdana Mac, Justyna Kocór, 
Elżbieta Szpiech, Marta Rębisz, Maciej Czerwiński, Martyna Świerk, 
Agata Wisz, Magdalena Rackowska, Jan Ziębka, Karol Burdziak, 
Wiktoria Dusza, Weronika Węgrzyn, Joanna Dudzińska, Dominika 
Rudy, Anna Cebulak Elwira Kruk- Łyczko, Natalia Kamieniarz, Anna 
Bocheńska, Marta Aszklar, Natalia Drewniak, Agata Brożek, Jakub 
Dąbkowski, Marcin Musialik, Magdalena Kozioł,Aleksandra Sikora, 
Małgorzata Bober, Agnieszka Żerdecka, Agata Ilnicka – Surma, We-
ronika Niemczak, Rafał Grzesiakowski, Piotr Brzostowski, Szymon 
Małek, Joanna Skrzypek, Jakub Mazurkiewicz, Jakub Haracz, Mag-
dalena Kozłowska, Oliwia Kopera, Dmytro Altukhov, 
Nr 163/2018  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty  w celu odbycia stażu podyplomowego – doty-
czy lekarza Dominika Zyś
Nr 164/2018  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza cudzoziemcowi   w celu odbycia stażu podyplomowego – 
dotyczy lekarza   Dmytro Harasymiv
Nr 165/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty  w celu odbycia stażu podyplomowego – doty-
czy lekarza Michał Purol
Nr 166/2018 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza  Dmytro Harasymiv 
Nr 167/2018 w sprawie skierowania lekarza dentysty  na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza 
Dominika Zyś
Nr 168/2018 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza  Michał Purol
Nr 169/2018 w sprawie ustalenia zasad finansowania za czynności  
wykonywane przez członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
Nr 170/2018w sprawie ustalenia zasad finansowania Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców
Nr 171/2018 w sprawie ustalenia ryczałtu dla członków samorzą-
du lekarskiego za wykonanie czynności na rzecz OIL w Rzeszowie
Nr 172/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 138/2012/ORL w spra-
wie ustalenia kosztów bezpośrednio związanych z działalnością 
Komisji Bioetycznej ORL w Rzeszowie 
Nr 173/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę sprzętu 
komputerowego, serwera oraz oprogramowania  w biurze OIL w 
Rzeszowie.
Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  18.09.2018r. 

1. Odczytano zaproszenie na konferencję „Polka w Europie” w 
dniach 21-23. 09. 2018r. w Rzeszowie. Prezydium wytypowało kol. 
Danutę Dziubę jako przedstawiciela OIL do udziału w w/w wyda-
rzeniu.

2. Odczytano zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akade-
mickiego na Wydziale Medycznym UR w dniu 2.10.2018r. oraz 
prośbę Prezesa NRL o reprezentowanie NIL w tej uroczystość. W 
inauguracji udział weźmie Prezes ORL w Rzeszowie dr n. med. Woj-
ciech Domka.
3. Odczytano prośbę firmy OLIMP-LAB dotyczącą rozesłania do 
lekarzy newslettera z informacją o organizowanej konferencji. Pre-
zydium zadecydowało o ewentualnym  odpłatnym  umieszczeniu  
tej informacji na stronie OIL.
4. Odczytano zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackie-
go na konferencje „ Pacjent jako aktywny uczestnik procesu dia-
gnostyki, leczenia oraz partycypacji w procesie stanowienia pra-
wa”.  Wytypowano kol. Krzysztofa Marchewkę jako przedstawiciela 
OIL do udziału w w/w wydarzeniu.
5. Odczytano zaproszenie Śląskiej Izby Lekarskiej na spotkanie 
członków Prezydium, OROZ i OSL w dniach 19-21.10.2018r. w 
Hotelu Wisła Premium. Prezydium zadecydowało, że w spotkaniu  
wezmą udział 4 osoby: Prezes ORL dr n. med. Wojciech Domka, 
Skarbnik lek. dent. Beata Kożak, Przewodniczący OSL dr n. med. 
Zenon Piechota i Zastępca OROZ lek. dent. Elwira Konieczna.
6. Odczytano zaproszenie Wielkopolskiej OIL do udziału w konfe-
rencji „Kodeks etyki lekarskiej wobec wyzwań współczesności” w 
dniu 13.10.2018r. w Gnieźnie. Z OIL w Rzeszowie nikt nie będzie 
brał udziału w konferencji.
7. Odczytano pismo POW NFZ Oddział w Rzeszowie - ogłoszenie 
o konkursie ofert na świadczenia opieki zdrowotnej : opieka psy-
chiatryczna i leczenie uzależnień i  ambulatoryjne leczenie spe-
cjalistyczne.
8. Podjęto uchwały:
Nr 550/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Piotr Wardach
Nr 551/2018/P   w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Paweł Ożga.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL   

w dniu 25 września  2018 r. 

1. Zapoznano się z prośbą  lekarza, który zwrócił   się o skrócenie  
przeszkolenia. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji oraz po 
dyskusji podjęto decyzję, iż po tak długiej przerwie w wykonywa-
niu zawodu lekarza ( powyżej 15 lat)  wymaga się  przeszkolenia     
zgodnie  z ustalonym przez Komisję programem.  
2. Przyznano refundację  kosztów szkolenia Kol. Kol. Kmieć Alek-
sandra, Florka Magdalena, Justyna Wazio, Marcin Wiącek, Magda-
lena Szobat. 
3. Zapoznano się z bieżącą  korespondencją :
•	 pismo Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - dotyczy udziału w kon-

ferencji pt. :  „Kodeks Etyki Lekarskiej  wobec wyzwań współ-
czesności – ciąg dalszy…”.

•	 apel ORL w Krakowie  do NRL  wyrażający sprzeciw wobec 
postawy lekarzy sprawujących funkcję: Ministra Zdrowia, Se-
natorów i Posłów.

•	 apel ORL w Krakowie  do NRL   w sprawie „ czarnych list  nie-
solidnych pacjentów”

•	 uchwałą Prezydium NRL  w sprawie delegowania  przedsta-
wicieli NRL do rad społecznych 

•	 uchwałą Prezydium NRL   w sprawie powołania zespołu robo-
czego ds. elektronicznej dokumentacji medycznej 

•	 uchwałą Prezydium NRL  w sprawie powołania zespołu robo-
czego ds. współpracy z NFZ

•	 stanowisko Prezydium NRL w sprawie uprawnień lekarzy 
dentystów  do zwiększonego  wynagrodzenia 



12 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

•	 uchwała Prezydium NRL  w sprawie  delegowania przedsta-
wicieli NRL  do rady społecznej powołanej  w podmiocie lecz-
niczym resortu obrony narodowej

4. Podjęto uchwały :
Nr 552/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy leka-
rza Miłosz Szychowski – Nowak 
Nr 553/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy leka-
rza Paweł Teplicki 
Nr 554/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy leka-
rza Tomasz Pieróg 
Nr 555/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy leka-
rza Mateusz Piątek
Nr 556/2018/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Paweł Ożga
Nr 557/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Miłosz Szychowski- Nowak 
Nr 558/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Paweł Teplicki 
Nr 559/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Tomasz Pieróg 
Nr 560/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Mateusz Piątek 
Nr 561/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Justyna Stawowy 
Nr 562/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paulina Zajdel 
Nr 563/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą 
Wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym  prowadzącym ten zakład – dotyczy  lekarza 
Kamil Wlizło
Nr 564/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą
Wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym  prowadzącym ten zakład – dotyczy  lekarza 
Dorota Szyszkowska- Kuśnierz
Nr 565/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Trepińska – 
Brymora 
Nr 566/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Andrzej Włodyka 
Nr 567/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Tomoń
Nr 568/2018/P w  sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jerzy Kuźniar 
Nr 569/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Alfreda Gorzkowicz 
Nr 570/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – doty-

czy lekarza Tomasz Osuchowski 
Nr 571/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Jolanta 
Man 
Nr 572/2018/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Anna 
Araszkiewicz – Szkolak 
Nr 573/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Ryszard Napierała
Nr 574/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Joanna Jastrzębska 
Nr 575/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Urszula Borucka 
Nr 576/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Joanna Jasiołek 
Nr 577/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Jerzy Skoczylas 
Nr 578/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Hubert Kuźniar 
Nr 579/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Postępy  w neurologii, leczeniu witaminowym w różnych spe-
cjalnościach lekarskich” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Le-
karskie Koło w Dębicy 
Nr 580/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Serce w Bieszczadach – III Warsztaty MR i TK serca” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 581/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Genetycznie uwarunkowane padaczki”; „ Nowoczesne techni-
ki w diagnostyce genetycznej”; 
„ Encefalopatie padaczkowe- przypadki kliniczne” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Rzeszowski 
Oddział Regionalny
Nr 582/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Tu nie boli” – II stopień – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Oddział w Rzeszowie.
Nr 583/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Kobieta w okresie menopauzy z zaburzeniami czynności tar-
czycy i nieprawidłową glikemią„ – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu 
Nr 584/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby hemoroidalnej i 
szczeliny odbytu”; Nowości  w proktologii” przez podmiot Podkar-
packi Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Nr 585/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „XIII Podkarpacki  Kurs Rytmu Serca  i Terapii Arytmii” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział 
Podkarpacki 
Nr 586/2018/P w sprawie odmowy wyrażenia zgody na skrócenie  
odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w 
wykonywaniu zawodu lekarza – dotyczy lekarza A.Ż. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL   
w dniu 2  października  2018 r.

Obecni  wg listy obecności . 

1. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia – dotyczy le-
karzy : Tomasz Piskadło, Maria Mazur-Tylek, Łukasz Tylek.
2. Otrzymano zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej SP 
ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.  
3. Zapoznano się z notatką Zespołu Radców Prawnych NIL odno-
śnie ochrony wizerunku osób wykonujących zadania  na rzecz sa-
morządu lekarskiego . 
4. Zapoznano się ze Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektó-
rych innych ustaw  przygotowanego w ramach inicjatywy obywa-
telskiej – „Szczepimy, bo myślimy”.
5. Podjęto uchwały : 
Nr 587/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza  Urszula Balicka 
Nr 588/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Małgorzata Wolska – Borowiec 
Nr 589/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Justyna Sobczyk 
Nr 590/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Anna Mączka 
Nr 591/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Sylwia Rządeczka
Nr 592/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Przemysław Wajda
Nr 593/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Tomasz Rzegocki 
Nr 594/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza   Kacper Lustyk 
Nr 595/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Marzena Szybiak 
Nr 596/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Joanna Bielec
Nr 597/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Katarzyna Pelczar 
Nr 598/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Monika Krupa
Nr 599/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Bernadetta Ochab 
Nr 600/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Kaja Witek 
Nr 601/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Agnieszka Nikiel 
Nr 602/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Jarosław Wilk 
Nr 603/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-

du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Magdalena Wilk 
Nr 604/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza   Szymon Sikora
Nr 605/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Olga Ostasz 
Na tym posiedzenie  zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL   

w dniu  16  października  2018 r.

Obecni  wg listy obecności . 

1.  Otrzymano odpowiedź  z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszo-
wie  w sprawie montażu znaku B-36 wraz z tabliczką T-24 na Al.  
Lubomirskich w Rzeszowie.  
2. Zapoznano się z bieżącą  korespondencją :
- Stanowisko Prezydium ORL w Krakowie  w sprawie informacji 
MZ na temat stosowania art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty    
- Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich  
dotyczące szczepień,
- List Prezesa NRL  do członków samorządu lekarskiego  w sprawie 
jednoznacznego negatywnego stanowiska  wobec obywatelskie-
go projektu ustawy przewidującego zniesienie obowiązku szcze-
pień ochronnych, uważając, że stwarza on zagrożenie dla interesu 
publicznego i grozi powrotom chorób, które dotychczas były sku-
tecznie zwalczane 
- Stanowisko  Prezydium NRL  w sprawie dokumentacji elektro-
nicznej i e-recept
- Apel  Prezydium ORL w Krakowie  w sprawie projektu ustawy 
znoszącego obowiązek szczepień 
- Apel Prezydium ORL w Szczecinie  w sprawie szczepień 
- Negatywne stanowisko ORL w Białymstoku  wobec obywatel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
3. Zapoznano się z zaproszeniem  wraz z materiałami na IX posie-
dzenie Rady POW NFZ  w Rzeszowie.
4. Przyznano  lekarzem refundacje kosztów szkolenia – dot. Kol. 
Kol. Katarzyna Duszkiewicz-Francka, Tomasz Francka, Andrzej Bury 
i Michał Kluz. 
5. Podjęto uchwały :
Nr 606/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Dzierżak 
Nr 607/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Mariusz Ostański 
Nr 608/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Watras
Nr 609/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Piotr Świergul
Nr 610/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Izabela Delikat 
Nr 611/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marzena Szybiak 
Nr 612/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na  
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podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Justyna Sobczyk 
Nr 613/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Krupa 
Nr 614/2018/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym 
na  podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Wolska 
Nr 615/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Anna Mączka 
Nr 616/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Iwona Sadza
Nr 617/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Światosław Szmulkiewicz 
Nr 618/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Tomasz Grabski 
Nr 619/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jakub  Wróbel 
Nr 620/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Artur Czekierdowski 
Nr 621/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Bernadetta Ochab 
Nr 622/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Mazur – Chromiak 
Nr 623/2018/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Ducki 
Nr 624/2018/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Krzysztof Terpin
Nr 625/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Więckiewicz 
Nr 626/2018/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Krawczyk 
Nr 627/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Artur Brudniak 
Nr 628/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Bielak 
Nr 629/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ryszard Bielak 
Nr 630/2018/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 

leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Grażyna Dobrowolska – 
Dziewulska 
Nr 631/2018/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów  prowadzących 
doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy 
QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów 
Nr 632/2018/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Ochrona radiologiczna pacjenta” – przez podmiot QualyMed 
R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów
Nr 633/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Leczenie pokrzywki- współczesne wytyczne europejskie „- 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 634/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Po bezdrożach terapii przeciwzakrzepowej” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 635/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” 
Odpowiedzi na najważniejsze pytanie w chirurgii : Jak? i Dlaczego? 
– przez podmiot Firma Naukowo- Medyczna AVICENNA Sp. z o.o.
Nr 636/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Zawroty głowy”; „ Zdrowie pracowników wobec  zagrożeń 
współczesnego środowiska pracy” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie.
Nr 637/2018/P  w sprawie  wykonania drzwi  do piwnicy w siedzi-
bie OIL w Rzeszowie
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL   

w dniu  23  października  2018 r.

Obecni  wg listy obecności . 
1.  Podjęto dwa stanowiska :
- w sprawie informacji Ministerstwa Zdrowia na temat zakazu sto-
sowania  art. 16 j ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
- w  sprawie projektu ustawy znoszącego obowiązek szczepień 
ochronnych – podjęto decyzję o wydrukowaniu 500 sztuk  plaka-
tów dotyczących promowania szczepień -„Szczepimy bo myślimy”.
2. Zapoznano  się z pismem Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarskiej 
do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i odpowiedzią Inspek-
tora w sprawie procesów dekontaminacji (testów biologicznych).
3. Wyrażono  zgodę na  wykonanie fotografii  siedziby  OIL. 
4. Przyznano refundację kosztów szkolenia  Kol. Kol. : Dominika 
Uberman- Kluz, Monika Niemiec, Kamila Chmiel i Anna Kotulska .
5. Podjęto uchwały : 
Nr 638/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Magdalena Sieradzka
Nr 639/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Angelika Gul
Nr 640/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Tomasz Zuzak
Nr 641/2018/P w sprawie wpisania lekarza dentysty cudzoziem-
ca na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Rostyslav 
Vykhopen
Nr 642/2018/P  w sprawie skierowania lekarza dentysty  na staż po-
dyplomowy celem kontynuacji – dotyczy lekarza Kinga Szczepanik
Nr 643/2018/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na staż po-
dyplomowy celem kontynuacji – dotyczy lekarza Tomasz Zuzak 
Nr 644/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Pelczar
Nr 645/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-



15Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marzena Buda 
Nr 646/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – do-
tyczy lekarza Mariusz Partyka 
Nr 647/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Partyka 
Nr 648/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Mazur
Nr 649/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy  lekarza Paweł 
Pindelski 
Nr 650/2018/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Anna Igras 
Nr 651/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Marta Sykała 
Nr 652/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Ochrona Radiologiczna Pacjenta”  w dniu 29.X.2018 – przez pod-
miot QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów
Nr 653/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Ochrona Radiologiczna Pacjenta”  w dniu  23-29.X.2018 r. - 
przez podmiot QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział 
Rzeszów
Nr 654/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.”Osteoporoza – przypadki  kliniczne”; „Fotouczulające działanie 
LMPCh”; „Związek metylacji genu PADI-4 z przeciwciałami PADI-4 
i aktywnością  RZS”; „Biomarkery użyteczne w prognozawaniu ry-
zyka nefropatii toczniowej w praktyce klinicznej” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 655/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez MAR-
KU DENTAL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Częstochowie. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  31 października 2018r. 

1.  Poruszono  sprawy bieżące.
2.  Podjęto uchwały :
Nr 656/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Justyna Domka. 
Nr 657/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Julia Nowak 
Nr 658/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Jarosław Kiecana 
Nr 659/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Aleksandra Łuczyk 
Nr 660/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 

lekarza Agnieszka Wilczyńska 
Nr 661/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Karolina Buczek 
Nr 662/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Tomasz Zawół
Nr 663/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Marlena Zawół 
Nr 664/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Filip Latocha
Nr 665/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Mateusz Suchorowski 
Nr 666/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Magdalena Kościółek 
Nr 667/2018/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu prawo 
wykonywania zawodu lekarza  przyznane na czas określony  i do-
konania ponownego wpisu do okręgowego rejestru  lekarzy OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Prithwish  Chakraborty 
Nr 668/2018/P  w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę 
członków OIL oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Agnieszka Łucarz
Nr 669/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Paweł Małek 
Nr 670/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Bednarz.
Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  6 listopada 2018r. 

1. Odczytano pismo Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa ELSA z prośbą o objęcie patronatem honorowym Przez OIL 
w Rzeszowie III Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej, 
która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. oraz o popro-
wadzenie przez Prezesa ORL panelu dyskusyjnego podczas w/w 
konferencji.
2. Odczytano prośbę dr Marcina Pokrzywickiego członka Zarządu 
i Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia  Tenisowego Lekarzy doty-
czącą zamieszczenia w Biuletynie OIL relacji z Mistrzostw Świata 
lekarzy na Malcie. Zadecydowano o umieszczeniu relacji w Biule-
tynie i na stronie internetowej.
3. Odczytano informacje przekazaną przez lek. dent. Dariusza Pa-
ligę dotyczącą elektronicznej dokumentacji medycznej - przepisy 
dotyczące obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w 
formie elektronicznej nie wejdą w życie od 1.01.2019 r.
4. Lek. dent. Radosław Maksymowicz przedstawił informację dla 
świadczeniodawców, która została umieszczona na stronie inter-
netowej NFZ dotyczącą kwot zobowiązań i warunków finansowa-
nia świadczeń w 2019r. Zadecydowano o przekazaniu w/w infor-
macji do radcy prawnego OIL.
5.Odczytano projekty stanowisk podjętych podczas posiedzenia 
Prezydiów OIL w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Wrocła-
wiu, które odbyło się w Wiśle w dniach 19-20.10.2018r. Dr n. med. 
Wojciech Domka przedstawił relację z tego spotkania.
6. Podjęto uchwały:
Nr 671/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
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du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Marcin Motyka 
Nr 672/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Wojciech Zawora
Nr 673/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Iwona Lubińska- Gryko 
Nr 674/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Ewelina Kruczek 
Nr 675/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Aleksandra Woś
Nr 676/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Paweł Gomółka
Nr 677/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Dominik Chomiczewski 
Nr 678/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Barbara Wita –Popów
Nr 679/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Bartosz kołodziej
Nr 680/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Dariusz Dziubek 
Nr 681/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Aleksandra Kąkol
Nr 682/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Magdalena Mac
Nr 683/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Kamil Skomro 
Nr 684/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Szymon Trąd
Nr 685/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Adriana Stawarz 
Nr 686/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Anna Wajda
Nr 687/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Szczepan Miczek 
Nr 688/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Adam Gąsior
Nr 689/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Klaudia Zdeb
Nr 690/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Marcin Nazimek 
Nr 691/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Wiktoria Balog 
Nr 692/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Damian Szyszka 
Nr 693/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  

Dorota Kułaga
Nr 694/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Piotr Ciekliński 
Nr 695/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Izabela Pieronik 
Nr 696/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Barbara Krubnik-Stanowska
Nr 697/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Karol Radochoński 
Nr 698/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Beata Rzepka – Migut 
Nr 699/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Monika Wołoszyn 
Nr 700/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Marcin Poliwka 
Nr 701/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Jakub Szymczak 
Nr 702/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Gabriela Półtorak – Szymczak 
Nr 703/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Barbara Wacnik 
Nr 704/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Michał Włodyka 
Nr 705/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Anna Korczykowska - Nowak 
Nr 706/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Anna Dryja
Nr 707/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Anna Bednarz 
Nr 708/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Krzysztof Pitera 
Nr 709/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Ewelina Worek 
Nr 710/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Piotr Duda 
Nr 711/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   
Ewa Giebułtowicz- Czerniec 
Nr 712/2018/P   w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Anna Wilk 
Nr 713/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Katarzyna Pietrewicz 
Nr 714/2018/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Rafał Pietrewicz 
Nr 715/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „VI Podkarpacka Konferencja Okulistyczna – Sokolim Okiem „ – 
przez podmiot – Visum Clinic Sp. z o.o.
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Nr 716/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Nowotwory u dzieci - epidemiologia i wyniki leczenia”; „ Wcze-
sne objawy białaczek i chłoniaków u dzieci”; „ Guzy mózgu”;” No-
wotwory lite u dzieci” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Pedia-
tryczne Oddział Rzeszowski 
Nr 717/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez RAD 
- MED. E. Kryszczuk Spółka Jawna w Katowicach 
Nr 718/2018/P  w spawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Agnieszka Lipska 
Nr 719/2018/P w spawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Joanna Bielec 
Nr 720/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Maciej Darewicz 
Nr 721/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Justyna Domka
Nr 722/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Julia Nowak 
Nr 723/2018/P  w spawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Mariusz Wójcik
Nr 724/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza  Aleksandra Majda
Nr 725/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Jagoda  Zajączkowska
Nr 726/2018/P w spawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  – dotyczy lekarza Gabriela Gaweł 
Nr 727/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  i w formie  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy leka-
rza Tomasz Rzeszuto 
Nr 728/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Roksana Hałasa 
Nr 729/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Bartłomiej Polit 
Nr 730/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Grażyna Mroczka
Nr 731/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Sylwia Warzybok – Bajda 
Nr 732/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
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tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Cwynar
Nr 733/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Wojciech Milik
Nr 734/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Neli 
Nevar- Stach 
Nr 735/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Jopek 
Nr 736/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej  wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Ma-
rzena Janas.
Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia  13 listopada 2018 r. 

1. Ustalono terminy  posiedzeń  Okręgowej   Rady Lekarskiej  w 
2019 roku : 8 styczeń, 5 marzec, 7 maj, 2 lipca, 3 września, 5 listo-
pada i 3 grudnia. Termin ostatniego posiedzenia ORL w 2018 roku   
ustalono na dzień 4 grudnia 2018 r. 
2. Prezes dr n. med. Wojciech Domka  złożył zebranym sprawozda-
nie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. 
3. Dyskutowano na temat Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodaw-
czej „Szczepimy – bo myślimy”  oraz na temat projektu ustawy  o 
zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
W dyskusji głos zabrali :  kol. K. Podpora, kol. R. Małecka, kol. J. Kluz- 
Zawadzka, kol. St. Pieprzny, kol. J. Dziurzyńska, kol. W. Kłoda. Po 
burzliwej dyskusji zdecydowano, że będziemy zbierać podpisy. 
4. Dr Renata  Małecka poruszyła sprawę  wymagania przez OIL w 
Rzeszowie orzeczeń Lekarskich wydanych przez lekarza upraw-
nionego do badań profilaktycznych dotyczących stanu zdrowia 
pozwalającego na wykonywanie zawodu lekarza przed wyda-
niem prawa wykonywania zawodu. 
Jej zdaniem jeśli Izba wymaga takich orzeczeń to powinna dawać 
tym lekarzom skierowanie do Medycyny Pracy jak również powin-
na za te badania zapłacić. Prezes ORL  stwierdził, że Izba nie jest dla 
tych lekarzy pracodawcą ale zobowiązał się wyjaśnić tę sprawę na 
forum Naczelnej Rady Lekarskiej.  
5. Kol. B. Duhl poinformowała zebranych, że kol. Jolanta Kluz- Za-
wadzka została odznaczona tytułem „Zasłużona dla miasta Łańcu-
ta”.  Członkowie Rady  nagrodzili Ją brawami. 
5. Podjęto  uchwały : 
Nr 174/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Mendyk 
Nr 175/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Marzena Kamińska 
Nr 176/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Michał Wrótniak
Nr 177/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Piotr Mikołąjewski 
Nr 178/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
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lekarza Urszula Kozińska 
Nr 179/2018  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Gabriela Staroń
Nr 180/2018 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Aleksandra Majda 
Nr 181/2018 w sprawie powołania Komisji Orzekającej w przed-
miocie  niezdolności lekarza do wykonywania zawodu , albo ogra-
niczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycz-
nych -  sprawę przedstawił Prezes ORL  ( uchwała  poufna). 
Nr 182/2018 w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika ORL 
w Rzeszowie  do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia  na 
przekazanie środków publicznych w 2018 r. 
Nr 183/2018  w sprawie przyjęcia Instrukcji Kancelaryjnej i Instruk-
cji obiegu dokument ów w biurze OIL w Rzeszowie
Nr 184/2018 w sprawie upoważnienia Wiceprezesów ORL w Rze-
szowie do podpisywania wszelkich spraw pracowniczych w imie-
niu Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie dotyczących Prezesa 
ORL w Rzeszowie.
Nr 185/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 653/2001  Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie z dnia 13.04.2001 r. w sprawie Regula-
minu Wynagradzania pracowników biura OIL w Rzeszowie 
Nr 186/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 648/2001 ORL w Rze-
szowie z dnia 4.12.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego biura OIL w Rzeszowie. 
Nr 187/2018  w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie  w roku 2019. 
Nr 188/2018  w sprawie zmiany regulaminu Ośrodka Kształcenia 
Medycznego Lekarzy i Lekarzy  Dentystów  OIL w Rzeszowie
Nr 189/2018 w sprawie powołania Rady Ośrodka Kształcenia Me-
dycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Rzeszowie.
Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół  z posiedzenia
Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 20 listopada 2018 r. 

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia. 
2. Zdecydowano o zleceniu audytu RODO  w OIL  - koszt audytu 
wynosi  1500 zł brutto. 
3. Zapoznano się z pismem Prezesa ZUS dotyczącym elektronicz-
nych zwolnień lekarskich.
4. Odczytano zaproszenie na Konferencję Medycyny Polskiego 
Pogranicza II Rzeczypospolitej Oraz na Konferencję Medycyny Es-
tetycznej. 
5. Zapoznano się z pismem Prezesa NRL do Prokuratury Krajowej  
przeciwko Panu Jerzemu Ziębie. Członkowie Prezydium również 
zdecydowali o złożeniu doniesienia do Prokuratury. 
6. Odczytano zaproszenie  na Bal Lekarza organizowany przez OIL 
w Krakowie. 
7. Kol. Maria Szuber zwróciła uwagę, że wraz z  budową parkingu 
należałoby wykonać nawodnienie zielonych części parkingu. Po 
dyskusji, członkowie Prezydium uznali, że nie ma potrzeby wyko-
nywać tę inwestycję.   
8. Podjęto uchwały : 
Nr 737/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Michał Sajdek 
Nr 738/2018/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Łukasz Bieda
Nr 739/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Michał Sajdek 

Nr 740/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kamila Chmiel 
Nr 741/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Sieczkowska 
Nr 742/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jarosław Wilk 
Nr 743/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Wilk 
Nr 744/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania – dotyczy lekarza Patrycja Kucaba 
Nr 745/2018/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Szymon Mendyk 
Nr 746/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Monika  Klimkowska- Boczoń 
Nr 747/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Barbara Surdej 
Nr 748/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Patrycja Żuraw 
Nr 749/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Czerwonak 
Nr 750/2018/P w sprawie  zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i  w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Karol  Moskal 
Nr 751/2018/P  w sprawie  zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i  w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Konrad Boczoń 
Nr 752/2018/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Radiologia wspólna sprawa” -  przez podmiot Polskie Lekarskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 753/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Obrazowanie TK klatki piersiowej – wybrane zagadnienia” – przez 
podmiot  Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 754/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Astma  w pytaniach i odpowiedziach”; „ Opis przypadku pa-
cjenta” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w 
Tarnobrzegu 
Nr 755/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Aktualne zasady diagnostyki i leczenia przewlekłego, wiruso-
wego  zapalenia wątroby typu  C” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.
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1. Rozp. w sprawie zmiany wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy z zakresu poz  / Dz.U.18.1852/
2. Orzekanie o stanie zdrowia nauczycieli akademickich na potrzeby udzielania urlopu dla poratowania zdrowia  / Dz.U.18.1868/
3. Tekst jednolity rozp. MZ w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, składania ofert.../ Dz.U.18.1897/
4. Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1925/
5. Badania lekarskie kierowców  / Dz.U.18.1938/
6. Zmiana ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
7. / Dz.U.18.1942/
8. Pilotażowy program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przecewnikowej trombektomii / Dz.U.18.1985/
9. Wzory dokumentów składanych w związku z badaniami klinicznymi oraz opłat za wnioski o rozpoczęcie badań / Dz.U.18.1994/
10. Rozp. MZ w sprawie dyspozytorni medycznej  /Dz.U.18.2001/
11. W sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
12. /Dz.U.18.2008/
13. Zmiana rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.18.2012 i 2013/
14. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  / Dz.U.18.2027/
15. Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego  / Dz.U.18.2024/
16. Zmiana rozp. w sprawie centrum urazowego dla dzieci  / Dz.U.18.2042/
17. Tryb przeprowadzania kontroli  w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem , przechowywaniem i przeszcze-

pianiem komórek, tkanek i narządów  / Dz.U.18.2046/
18. Przywóz i wywóz z terytorium Polski ludzkich komórek, tkanek i narządów  / Dz.U.18.2048/
19. Zmiana rozp. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających  ustalenia odrębnego finansowania  / Dz.U.18.2056/
20. Rozp. MZ w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów  / Dz.U.18.2060/
21. Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek  / Dz.U.18.2062/
22. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.18.2092/
23. Zmiana rozp. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.18.2128/  - dotyczy środków finansowych na podwyżki wyna-

grodzeń
24. Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Dz.U.18.2130/
25. Praktyka zawodowa w ramach kształcenia fizjoterapeutów  / Dz.U.18.2135/
26. Ustawa o zawodzie felczera  / Dz.U.18.2150 t.j/
27. Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  / Dz.U.18.2154/
28. Wskazanie zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez Sąd  / Dz.U.18.2186/
29. Tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej  / Dz.U.18.2190/

Prawo

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

Z dniem 23.10.2018r weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.../ Dz.U.18.1925/.
Zgodnie z tą ustawą – lekarze posiadający umowę z ZUS będą mogli upoważnić asystentów medycznych do wystawiania zaświad-

czeń o czasowej niezdolności do pracy. Asystentem medycznym może być osoba wykonująca zawód medyczny np. lekarz, pielęgniar-
ka, położna, ratownik medyczny, a także osoba wykonująca czynności pomocnicze np. rejestratorki, asystentki. Asystenci medyczni 
będą mogli wykonywać tylko czynność techniczną polegająca na przeniesieniu informacji zawartych w dokumentacji do druku za-
świadczenia. Wystawianie tych zwolnień odbywać się będzie w imieniu uprawnionego lekarza.

Upoważnienia może udzielić jedynie lekarz który posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a to z uwagi 
na to, że asystenci będą mogli wystawiać wyłącznie e- zwolnienia.

Ustawa wprowadza obowiązkowy Rejestr Asystentów Medycznych, co oznacza, że upoważnienie będzie udzielane w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem tego Rejestru. Upoważnienie może być udzielane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z możliwością 
przedłużania. Lekarz może w każdym czasie cofnąć dane upoważnienie.

Każdy ma prawo dowiedzieć się, jacy konkretnie lekarze pracują w publicznej służbie zdrowia i w jakich godzinach oraz gdzie przyj-
mują – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny  / II SA/OL 542/18/. W wyroku tym Sąd nakazał udostępnienie wnioskodawcy imion i 
nazwisk lekarzy. Jego zdaniem ani polskie ani unijne przepisy o ochronie danych osobowych nie stoją temu na przeszkodzie. Tą kwestię 
regulują bowiem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Co prawda w świetle tego przepisu -prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycz-
nej, która nie pełni funkcji publicznej. To ograniczenie nie dotyczy więc lekarzy w zakresie takich danych jak imiona i nazwiska.. Lekarze 
wykonują bowiem zawód zaufania publicznego i szczególnej odpowiedzialności, stąd też winni być podmiotami możliwymi do pełnej 
identyfikacji na płaszczyźnie zawodowej. 

Zwolnienia lekarskie wystawiane przez asystentów medycznych

Imiona i nazwiska lekarzy wolno ujawniać
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Prawo

Z dniem 23 .10.2018r weszła w życie ustawa z dnia 13.09.2018r o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1925/. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mogą od tego 
dnia ponownie wskazywać , że przyczyną jest choroba psychiczna. Prawa tego Zespoły nie miały w związku z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z 19.06.2018r  Syg.akt SK 19/17.

Zgodnie z cyt. ustawą jest nowelizacja art 6b ust 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych / Dz.U.18.511/. Jego nowe brzmienie przewiduje, że obligatoryjnym elementem orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję 
zdrowotną są nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, w tym ten oznaczający chorobę psychiczną

Ważne w tej ustawie są też przepisy przejściowe  / art 5/ , zgodnie z którym jeśli pracownikowi z chorobą psychiczną wygasła w 
okresie między 27czerwca 2018r a 22października 2018r ważność  dotychczasowego orzeczenia, będzie on mógł zwrócić się do Po-
wiatowego Zespołu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podstawą zaliczenia go do danego stopnia dysfunkcji zdrowotnej 
była choroba psychiczna. Dzięki temu jego pracodawca będzie mógł otrzymać podwyższone dofinansowanie do jego wynagrodzenia 
za wcześniejsze miesiące.

W dniach 19-20 października 2018 r. w Wiśle odby-
ło się spotkanie przedstawicieli pięciu prezydiów 
ORL z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Rzeszowa i Ka-
towic. Uczestniczyli w nim  Przewodniczący OSL i 
OROZ  tych Okręgowych Izb Lekarskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez ORL w Katowicach, a 
prowadził je prezes tamtejszej ORL dr Tadeusz Urban. To kolejne 
spotkanie mające znaczącą rangę, w którym uczestniczą przed-
stawiciele największych Izb Lekarskich działających w centrum i 
na południu Polski, a drugie w którym brali udział przedstawicie-
le OIL z Rzeszowa. Reprezentowali ją prezes ORL dr n. med. Woj-
ciech Domka, przedstawiciel prezydium ORL lek.dent. Beata Ko-
żak, przewodniczący OSL lek. med. Zenon Piechota oraz zastępca 
OROZ lek. dent. Małgorzata Hałdys.

Przez dwa dni dyskutowano o ważnych problemach nurtujących 
całe środowisko lekarskie. Szczególną uwagę wywołały dyskusję, 
których tematami były: „Zasady i kryteria przyznawania miejsc w 
celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego,  przyczyny ogranicze-
nia liczby w/w miejsc w poszczególnych województwach”, oraz 
„Udział przedstawicieli samorządu lekarskiego (OROZ, OSL, Komi-
sji Etyki Lekarskiej) w tworzeniu list biegłych sądowych. „. W cza-

Uwaga : Orzeczenie znów z symbolem choroby psychicznej

Spotkanie Prezydiów OIL w Wiśle

sie dyskusji wyrażano różne opinie i poglądy tak te wynikające z 
doświadczenia starszego pokolenia jak i te nurtujące młode po-
kolenie. Podjęto też aktualne tematy dyskutowane przez środo-
wisko lekarskie czyli e-dokumentacja, e-zwolnienia, e-recepty, a 
co za tym idzie bezpieczeństwo przesyłania danych pacjentów, 
odpowiedzialność za system i kolejne obowiązki oraz archiwiza-
cja dokumentacji medycznej zlikwidowanych praktyk lekarskich. 

Podczas spotkania młodzi lekarze przedsta-
wiciele OIL w Łodzi wystąpili z wykładem 
„Wypalanie zawodowe lekarzy i lekarzy den-
tystów”, temat wobec którego żaden lekarz 
nie może przejść obojętnie niezależnie od 
stażu pracy czy wieku.

Uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie 
podkreślając potrzebę dyskusji na tematy 
nurtujące środowisko lekarskie.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że tylko 
wspólne i jednoznaczne stanowisko całego 
środowiska może przynieść efekty. Przed-
stawiciele każdej z Izb rozjechali się z prze-
świadczeniem, że pozostało jeszcze wiele 
spraw nad którymi trzeba się pochylić, czu-
wać i reagować dla dobra środowiska lekar-
skiego.

Lek. dent. BEATA KOŻAK
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To że nasz system ochrony zdrowia działa źle, że średnio 
85% pacjentów jest najdelikatniej mówiąc niezadowo-
lonych z jego działania jest już dzisiaj truizmem. Wydaje 

się, że na ten temat powiedziano już wszystko. Postawiono 
diagnozę, zaproponowano wiele wariantów zmian, modyfika-
cji i ulepszeń, a nawet kilkakrotnie próbowano reformować. 
I co? I… nic! Wszystko zostało po staremu! Dlaczego tak się 
dzieje? Klasyk odpowiada niezmiennie: jeżeli nie wiadomo o 
co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze!
                                

REFORMOWANIE REFORM

Kolejne ekipy parlamentarno-rządowe kilkakrotnie reformo-
wały system ochrony zdrowia, ze skutkiem jak wiemy mizer-
nym. Wprowadzano nowe zasady rozliczeń, nowe wyceny 
punktu, ceny świadczeń w punktach, limity, pakiety, nadwy-
konania itp., itd. Żadna z tych metod nie sprawdziła się, bo 
żadna nie usunęła pierwotnej przyczyny mizerii w ochronie 
zdrowia, czyli niedostosowania nakładów finansowych do ka-
talogu i ilości tzw. świadczeń gwarantowanych. Bez ruszenia 
tego „tabu” nic się nie zmieni w ochronie zdrowia, bo nic się 
zmienić nie może!

GRZECH PIERWORODNY

Wydawałoby się, że system ochrony zdrowia ma na celu dba-
nie o zdrowie wszystkich obywateli. Sprowadza się to do dia-
gnozowania i leczenia chorób już występujących, profilakty-
ki chorób i innych zagrożeń stanu zdrowia oraz rehabilitacji 
pochorobowej lub powypadkowej. Niestety w Polsce tak nie 
jest. U nas celem numer jeden jest bilansowanie się publicz-
nego płatnika, na drugim planie jest dopasowanie potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa do zasobów finansowych pu-
blicznego płatnika. Oczywiście te cele ze względów politycz-
nych są głęboko ukrywane, zakonspirowane wręcz a spora 
część środków finansowych tylko temu służy. Dość ostrożne 
szacunki oceniają niedobór nakładów publicznych na ok. 30 
mld zł rocznie. To daje ok. 82 mln zł dziennie! Dlatego liczy 
się każdy dzień trwania status quo, bo każdego dnia „oszczę-
dzamy” 82 mln zł! Wielkość tej sumy tłumaczy, dlaczego „nie 
można” nic zmienić!

PERFIDIA SYSTEMU

Dotychczas działanie systemu ochrony zdrowia opierano 
na dużej ilości taniej wręcz półdarmowej pracy tzw. białego 
personelu. Aby wzmocnić motywację do pracy w takich wa-
runkach stosowano jeszcze szantaż moralny- przysięgaliście 
służyć, nie możecie zostawić „swoich” pacjentów, nie możecie 
odejść od łóżek itd. Oczywiście niskie płace też miały skłonić 

delikwentów do pracy w ponadkodeksowym i pozarozsądko-
wym wymiarze. Ale władze w ostatnich latach poszły jeszcze 
dalej. Do szantażu moralno- ekonomicznego doszedł jesz-
cze szantaż prawno-karny. Wprowadzono wiele obostrzeń 
i „norm” do procesu leczenia, pod pozorem dbałości o jego 
poziom i tzw. „dobro chorego”. Uchwalono ustawę o prawach 
pacjenta i rzeczniku tychże praw, co spowodowało, że lekarz 
stoi na straconej pozycji niemal w każdym, rzeczywistym czy 
wyimaginowanym konflikcie z pacjentem. Niektóre zasady 
sprawowania opieki nad pacjentem zyskały nawet status roz-
porządzenia co powoduje, że ktoś, kto ich nie spełnia staje się 
przestępcą. Oczywiście nie muszę nadmieniać, że na nowe 
znacznie rozszerzone procedury i wymagania nie przezna-
czono większych środków finansowych. To pokazuje, że tak 
naprawdę nie chodziło o podwyższenie poziomu opieki, ale 
stworzenie warunków do potencjalnego szantażu świadcze-
niodawców.

Uchwalona w sierpniu br. przez sejm ustawa przewiduje stop-
niowy wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. 
Ten poziom może byłby zadowalający dzisiaj, ale za 6 lat na 
pewno nie będzie nikogo satysfakcjonował.

GDZIE TA EKONOMIA?

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia, a w szczególności 
szpitali publicznych, naciskają ordynatorów i kierowników od-
działów i zakładów aby podległe im komórki organizacyjne 
się bilansowały. Zapominają jednak, że ekonomia jest jedna 
i nie znosi wyjątków ani cudów. Jeżeli podpisze się kontrakt 
z NFZ czyli klientem, na zasadach i w oparciu o ceny tegoż 
klienta, nie może być mowy o ekonomii. W ochronie zdrowia 
działa swoista piramida która powoduje, że końcowy efekt 
jest zły i wydaje się, że nic nie można zmienić. Najpierw usta-
la się odgórnie przez parlament zbyt niskie nakłady na sys-
tem. Później poprzez Ministerstwo Zdrowia i NFZ dzieli się te, 
zbyt skąpe środki na województwa i dalej na poszczególnych 
wykonawców. Do kompletu brakuje tylko systemu miano-
wania dyrektorów którzy sobie w tych warunkach „poradzą”. 
I tak koło się zamyka. Jak nie poradzi sobie ordynator to się 
go wymieni na kierownika, jak nie poradzi sobie dyrektor to 
też się go wymieni na innego, sprawdzonego. Nie musi mieć 
ani wiedzy ekonomicznej, ani talentu organizacyjnego, musi 
sobie tylko … „poradzić”! A jak?- to już jego problem! Takie wa-
runki działania w ochronie zdrowia są źródłem wielu patologii, 
min. mobbigu, obchodzenia czy wręcz łamania prawa pracy i 
nie tylko. A władze samorządowe, prowadzące podmioty wy-
konujące działalność leczniczą, a także inspekcja pracy, przy-
glądają się temu biernie. Z niemym podziwem konstatują: …a 
jednak się kręci!!! 

Głosem Związku

Piramida
   zdrowia

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL
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Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu zaświadcza, że dr n. med. To-
masz Kluz na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego 
i osiągnięcia naukowego pt. Badania proteomiczne raka endo-
metrium” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk me-
dycznych, dyscyplina naukowa: medycyna. Tytuł został nadany 
19 września 2018 roku.  Recenzenci w przewodzie habilitacyj-
nym: prof. dr hab. Jan Kotarski, prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, 
prof. dr hab. Stanisław Terlikowski. 

Streszczenie pracy habilitacyjnej

Tytuł: Badania proteomiczne raka endometrium
Zwalczanie nowotworów złośliwych jest dziś głównym wyzwaniem me-
dycyny. Od co najmniej 30 lat nie zanotowano znaczącego postępu w le-
czeniu systemowym nowotworów złośliwych. Każdy nowotwór ma inną, 
charakterystyczną dla siebie biologię. Wydaje się, że kluczem do zwal-
czania nowotworów złośliwych może być lepsze poznanie molekularnej 
biologii każdego rodzaju raka, także w zakresie interakcji powstającego 
nowotworu z organizmem, w którym się rozwija. 

Proteomika jest dziedziną biologii molekularnej, która w połączeniu z 
bioinformatyką zajmuje się badaniem proteomu, czyli identyfikacją, po-
znaniem struktury, funkcji oraz oddziaływań białek, jakie są zakodowane 
w genomie. Każda tkanka, również nowotworowa, ma swój własny pa-
kiet protein, czyli proteom. Proteom jest jednostką dynamiczną, mogącą 
zmieniać się w czasie i nie jest prostym przełożeniem ekspresji genów na 
produkcję białka. Jednoczesna identyfikacja wielu białek z pojedynczej 
próbki biologicznej w celu znalezienia protein stanowiących wzorzec dla 
tkanek zdrowych i chorych oraz uczynienie z niego markerów to zadanie 
rozwijającej się proteomiki. Pojęcie: metabolom jest jeszcze szersze niż 
proteom. Metabolom stanowi ogół metabolitów obecnych w organi-
zmie, narządzie, tkance lub komórce. Metabolomika jest najbardziej zwią-
zana z fenotypem i od niego zależna.  Efekty badań zarówno białek, jak 
też metabolitów obecnych w tkankach lub/i płynach są w centrum uwagi 
badaczy poszukujących biomarkerów chorób nowotworowych. 

Badania proteomiczne obejmują procedury jednoczesnego oczyszczania 
i separacji związków wchodzących w skład wieloskładnikowych próbek 
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materiału biologicznego, a następnie ich identyfikację i interpretację w 
celu wyselekcjonowania potencjalnych biomarkerów, których przydat-
ność powinna być zweryfikowana i zwalidowana. Obecnie największe 
znaczenie w ocenie mieszanin białek, jaką jest np. ludzka surowica, zy-
skuje spektroskopia mas. Spektroskopia mas to technika, która pozwala 
oceniać skład skomplikowanych mieszanin zawierających tysiące białek, 
ale też jest w stanie wykryć nawet śladowe ilości danego białka w ba-
danej mieszaninie. Cele badań proteomicznych to odkrycie proteomu 
człowieka oraz odkrycie różnic pomiędzy proteomem fizjologicznym i 
proteomem związanym z chorobą, badanie związków pomiędzy prote-
omicznym stanem zdrowia i choroby, a także poznawanie reakcji prote-
omu na stosowane leczenie.

Rak endometrium to najczęściej rozpoznawany nowotwór narządów 
płciowych u kobiet w krajach rozwiniętych i drugi (po raku szyjki maci-
cy) w krajach rozwijających się. Poszukiwania markerów biochemicznych 
raka endometrium rozwijały się równolegle z poszukiwaniami markerów 
innych nowotworów. Badania z ostatnich lat skupiają się na poszukiwa-
niu innych cech markerowych, które mogłyby dostarczyć danych do po-
stawienia jednoznacznej prognozy co do przebiegu choroby.

Celem tej pracy było zastosowanie nowoczesnej i złożonej strategii ana-
lityczno-bioinformatycznej w analizie białek endogennych w surowicy 
w poszukiwaniu biomarkerów o wartości diagnostycznej i różnicującej 
u chorych na raka endometrium. Cel pracy realizowano poprzez ba-
danie proteomiczne surowicy chorych na raka endometrialnego en-
dometrium; celem badania było poszukiwanie profilu peptydowego 
charakteryzującego chorobę w przedziale mas od 1000 do 10 000 Da. 
Ponadto na podstawie bibliotek proteomicznych dokonano identyfikacji 
znalezionych peptydów. Przeprowadzono również ocenę stężeń białek 
biorących udział w procesach angiogenezy w surowicy chorych na raka 
endometrium i korelację cechy klinicznej stopnia złośliwości nowotworu 
chorych na ten nowotwór z ekspresją białek zaangażowanych w proces 
angiogenezy. 

Do badania włączono surowice pobrane od 176 chorych na nowotwór 
złośliwy macicy. Do analizy profilowania białek i peptydów wykorzystano 
technikę spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF UltrafleXtreme (Bruker 
Daltonics, Brema, Niemcy). Markery procesu angiogenezy (sEGFR, FGF-
-basic, follistatin, G-CSF, HGF, sHER2/neu, sIL-6Ra, leptin, osteopontin, PE-
CAM-1, PDGF-AB/BB, prolactin, SCF, sTIE-2, sVEGFR-1, sVEGFR-2) zostały 
oznaczone jednocześnie w próbkach surowicy za pomocą testu immu-
nologicznego Bio-Plex Pro Human Cancer Biomarker Panel 1 (Bio-Rad, 
Hercules, CA, USA) według instrukcji producenta. Wyniki otrzymane przy 
wykorzystaniu techniki separacji magnetycznej i cytometrii przepływo-
wej poddano następnie statystycznej analizie danych. Celem analizy 
statystycznej było porównanie poziomów stężeń oznaczonych białek 
pomiędzy surowicami pobranymi od pacjentek z rakiem endometrium 
o różnych wartościach cechy G oraz pomiędzy próbkami uzyskanymi od 
pacjentek z rakiem endometrium a materiałem z grupy kontrolnej (n = 
48). Założeniem podjętych doświadczeń było dokonanie analizy prote-
omicznej surowicy krwi w poszukiwaniu biomarkerów raka endometrial-
nego endometrium. Przeprowadzone porównanie profili peptydowych 
surowicy kobiet zdrowych oraz kobiet chorych na raka endometrium 
wykazało, że ekspresja części peptydów jest inna w obu grupach. Analizy 
statystyczne wykorzystujące intensywności pików peptydów otrzymane 
w wyniku profilowania peptydowego wykazały statystycznie istotne róż-
nice pomiędzy próbkami pobranymi od kobiet chorych i zdrowych doty-

W tym numerze Biuletynu prezentujemy Państwu sylwetki lekarzy, którzy w ostat-
nim okresie uzyskali kolejne stopnie naukowe. W jednym przypadku jest to habi-
litacja, w dwóch kolejnych doktorat. 

Dr hab. n. med.Tomasz Kluz
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czące dziesięciu wartości m/z (stosunek masy do ładunku). W przeprowa-
dzonym profilowaniu peptydowym na podstawie pików o wartościach 
m/z 1020,518 oraz 1206,586 i 1465,644 wykazano między próbkami 
pozyskanymi od kobiet chorych i kobiet zdrowych istotne statystycznie 
różnice dotyczące tych pików. Sekwencję aminokwasową DFLAEGGGVR 
zidentyfikowano na podstawie danych z biblioteki jako łańcuch α fibry-
nogenu (FIBA_HUMAN Protein). Kolejnym peptydem różnicującym gru-
pę badaną z rakiem endometrium z grupą kontrolną było białko układu 
dopełniacza C3 (CO3_HUMAN Complement C3). Wykazana w przepro-
wadzonych badaniach nadekspresja białka C3 potwierdza wcześniejsze 
doniesienia o możliwości zastosowania białka C3 jako markera chorób 
nowotworowych. Udowodniono zatem, że rak endometrium wywołuje 
w organizmie zmiany na poziomie proteomicznym. Biomarkerem nie 
musi być pojedyncze białko, dlatego próbuje się implementować całe 
panele markerowe do wykrywania, ale także monitorowania chorób no-
wotworowych. Taki panel może stanowić proteomiczny lub metabolo-
miczny „odcisk palca”, swoisty dla danego nowotworu. Badaniem wielo-
markerowym była jednoczesna ocena stężeń czynników biologicznych o 
udokumentowanym udziale w procesach angiogenezy. Przeprowadzone 
w ramach badań zaprezentowanych w rozprawie oznaczenia wykorzy-
stujące stężenia oznaczonych białek w surowicy uczestniczących w pro-
cesie angiogenezy wykazały, że w próbkach pobranych od wszystkich 
chorych z EC i próbkach pozyskanych od kobiet zdrowych stężenia 14 
spośród 16 białek różniły się istotnie statystycznie. Białkami tymi były: sE-
GRF, folistatyna, G-CSF, sHER2/neu, HGF, sIL-6Ra, osteopontyna, PDGF-AB/
BB, PECA-1, prolaktyna, SCF, sTIE-2, sVEGR-1 i sVEGR-2. Jednak mediany 
bezwzględnych stężeń sEGRF, folistatyny, sHER2/neu, HGF, sIL-6Ra, lepty-
ny, PDGF-AB/BB, PECA-1, SCF, sTIE-2, sVEGR-1 i sVEGR-2 u kobiet z rakiem 
endometrium były niższe niż w populacji kobiet zdrowych. Natomiast 
tylko stężenie prolaktyny było istotnie wyższe u chorych na raka endo-
metrium we wszystkich trzech grupach zróżnicowania histologicznego: 
G1, G2 i G3, a różnice były istotne statystycznie. W grupie kontrolnej i w 
grupie z rakiem endometrialnym G1 zaobserwowano istotnie różniące 
obie grupy stężenie zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-ba-
sic) oraz czynnika wzrostu granulocytów (G-CSF). W niższych stopniach 
zróżnicowania nowotworu nie zanotowano istotności statystycznej po-
między stężeniami FGF-basic w próbkach pobranych od kobiet z grupy 
badanej i z grupy kontrolnej, mimo że bezwzględne stężenia były rów-
nież podwyższone. Wykonane badania potwierdzają odwrotną zależność 
ekspresji FGF-basic od złośliwości nowotworu, mimo że nie uzyskano 
wyników istotnych statystycznie w porównaniu z grupą zdrowych kobiet 
oraz w grupie G2. Wraz ze wzrostem złośliwości nowotworu spadało bez-
względne stężenie zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów. Stężenia 
folistatyny osiągnęły znamienność statycznie istotną tylko w grupie G3. 
Wartości bezwzględne były znacznie niższe niż w grupie kontrolnej. W 
grupach G1 i G2 różnice były nieistotne.

Zastosowana strategia analityczno-bioinformatyczna potwierdziła, że 
analiza białek i peptydów w surowicy krwi chorych jest nowoczesnym, 
obiecującym narzędziem w ginekologii onkologicznej, a otrzymane 
wyniki dowodzą, że istnieje korelacja pomiędzy stanem biologicznym 
pacjenta a jego statusem proteomicznym. Proces karcinogenezy raka 
endometrium powoduje zmiany w proteomie, które mogą być wykry-
te u chorych, i mogą być one markerem tego procesu, zaś zastosowane 
techniki analityczne oraz ich wyniki mogą być dalej wykorzystane do stra-
tyfikacji chorych na raka endometrium, czego implikacją powinno być 
spersonalizowane leczenie. Wykazane białka sygnaturowe: łańcuch alfa 
fibrynogenu oraz białko układu dopełniacza C3 są białkami sygnaturo-
wymi raka endometrium i mogą stać się przedmiotem dalszych badań 
w aspekcie oceny ich stężeń w celu stratyfikacji chorych na agresywną 
postać raka endometrium. Panele wielomarkerowe stanowią swoisty dla 
danego nowotworu „odcisk palca” i mogą zostać wykorzystane w dal-
szych badaniach, zarówno proteomicznych, jak i klinicznych. Markerem 
surowiczego raka endometrialnego błony śluzowej trzonu macicy jest 
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prolaktyna. Należy kontynuować badania, które mogą doprowadzić do 
wykorzystania wiedzy o tym markerze w konstrukcji leków do terapii ce-
lowanej. Podsumowując, można stwierdzić, że do całkowitego poznania 
i zrozumienia wszystkich zależności w szlakach molekularnych procesu 
karcinogenzy należy przeprowadzić wiele badań i doświadczeń. Każde 
z nich w jakimś – choćby małym – stopniu zbliża świat badaczy do tego 
celu. Możliwe, że poznanie proteomów, chociażby zdrowych tkanek, jest 
zamierzeniem na lata. Ale możliwe też, że nagle pojawi się metoda, która 
uprości procedury i zgłębimy te zależności w ciągu kilku lat. 
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Udar mózgu wg definicji WHO z 1978 roku to nie jednostka chorobowa, 
a „zespół kliniczny charakteryzującym się nagłym pojawieniem ognisko-
wych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia, które - jeżeli nie 
doprowadzą wcześniej do zgonu, utrzymują się dłużej niż 24 godziny i 
nie mają innej przyczyny niż naczyniowa” Od wielu lat ocenia się czynni-
ki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu, z których najważniejszymi są: 
nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, migota-
nie przedsionków i cukrzyca (tzw. „Wielka Piątka:”). Tuż za nimi klasyfiko-
wane są zaburzenia gospodarki lipidowej. Udar niedokrwienny mózgu 
jest schorzeniem zaliczanym do grupy chorób sercowo-naczyniowych, 
jednak ze względu na jego wieloczynnikową etiologię i dużą heterogen-
ność, rola zaburzeń gospodarki lipidowej w jego powstaniu nie jest tak 
bezpośrednia i jednoznaczna jak w zawale mięśnia sercowego lub miaż-
dżycy naczyń obwodowych. Jak informują zalecenia AHA/ASA  roku do-
tyczące prewencji pierwotnego udaru mózgu, nie istnieją jednoznaczne 
związki pomiędzy poziomem cholesterolu a częstością wystąpienia uda-
ru w ujęciu ogólnym, ale te zależności są bliższe do określenia w odnie-
sieniu do podtypów udaru w zróżnicowaniu na udar niedokrwienny lub 
krwotoczny oraz udar niedokrwienny w przebiegu choroby dużych lub 
małych naczyń. Udar niedokrwienny klasyfikowany jest w różny sposób, 
zależnie od takich danych jak np. czynnik etiologiczny, czas trwania obja-
wów, zakres deficytu neurologicznego i lokalizacja zmian dokonujących 
się w przebiegu udaru. Na potrzeby poniższej pracy zostały wykorzysta-
ne dwie klasyfikacje, stworzona w roku 1993 skala TOAST (Trial of ORG 
10172 in Acute Stroke Treatment), uwzględniająca etiologię udaru oraz 
kliniczna klasyfikacja wg OCSP (Oxfordshire Community Stroke Project), 
która została ustalona w oparciu o rodzaj zespołu klinicznego przypi-
sanego obszarowi niedokrwienia mózgu zaopatrywanego przez daną 
tętnicę. Niewiele jest badań dedykowanych wyłącznie ocenie zależności 
pomiędzy zaburzeniami gospodarki lipidowej a ryzykiem wystąpienia 
UNM. Zwykle udar mózgu wpisany jest w listę chorób sercowo-naczy-
niowych i poddany zbiorowej ocenie. Nie wykazano jednoznacznych za-
leżności pomiędzy wartościami poszczególnych frakcji lipidowych a ry-
zykiem wystąpienia UNM, jego przebiegiem i rokowaniem. Metaanalizy 
wielu dużych badań pozwoliły jedynie na wykazanie związku pomiędzy 
obniżonym poziomem cholesterolu HDL a ryzykiem wystąpienia udaru 
niedokrwiennego mózgu. Dotychczas główne zainteresowanie klinicy-
stów w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych, a w tym rów-
nież udaru mózgu, skupiało się na ocenie poziomu cholesterolu LDL jako 
najbardziej aterogennej cząsteczki. Obecnie wiadomo, że odpowiednio 
istotną wartość dla oceny rozwoju procesu miażdżycowego mają rów-
nież nowe markery gospodarki lipidowej tj. wskaźniki aterogenności: 
cholesterol całkowity/cholesterol HDL, cholesterol LDL/cholesterol HDL, 
trójglicerydy/cholesterol HDL, cholesterol nie-HDL, apolipoproteina B 
oraz remnanty. W najnowszej literaturze naukowej pojawiły się prace, w 
których oceniano znaczenie tych biomarkerów dla ryzyka wystąpienia 
choroby niedokrwiennej serca, nadal jednak jest wyraźny brak takich ba-
dań w odniesieniu do udaru niedokrwiennego mózgu. 
Głównym celem prezentowanej pracy była ocena frakcji lipidogramu 
rozszerzonego o cholesterol nie-HDL, remnanty i wskaźniki lipidowe 
u chorych na udar niedokrwienny mózgu w ujęciu niezróżnicowanej 
etiologicznie jednostki chorobowej oraz rozszerzenie tej oceny w od-
niesieniu do etiologii udaru. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 
524 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych 
w latach 2010-2014 w Oddziale Udarowym Centrum Medycznego. 
Uzyskane wyniki zostały odniesione do odpowiednio dobranej grupy 
kontrolnej, którą stanowiło 160 osób z negatywnym wywiadem w kie-
runku przebytego epizodu niedokrwienia mózgu oraz o zbliżonym pro-
filu wieku, płci i wskaźnika BMI. Rozpoznanie udaru niedokrwiennego 
ustalano w oparciu o nagłe wystąpienie objawów zaburzeń czynności 
mózgu, które utrzymywały się ponad 24 godziny (zgodnie z definicją 
udaru wg WHO) oraz wyniku przeprowadzonego badania CT lub/i MRI. 

Grupa badana i grupa kontrolna zostały porównane w odniesieniu do 
danych demograficznych, czynników ryzyka udaru niedokrwiennego 
mózgu, stosowanego leczenia profilaktycznego, parametrów bioche-
micznych i morfologicznych krwi oraz rozszerzonego profilu lipidowego. 
W celu ustalenia etiologii udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów 
z udarem niedokrwiennym mózgu zostały przeprowadzone dodatko-
we badania diagnostyczne: USG Doppler-Duplex tętnic szyjnych, ECHO 
serca, holter-EKG, holter-RR oraz dodatkowe procedury diagnostyczne 
w zależności od wskazań. W dalszej kolejności oceniono poszczególne 
wartości rozszerzonego lipidogramu w podgrupach o zróżnicowanej 
etiologii udaru (klasyfikacja TOAST)  i zróżnicowanych zespołach klinicz-
nych (klasyfikacja OCSP).  
Wyniki uzyskane poprzez porównanie rozszerzonego lipidogramu gru-
py wszystkich chorych na udar niedokrwienny mózgu z grupą kontrolną 
były zgodne z danymi z literatury i wskazały na  obniżony poziom chole-
sterolu HDL u osób z udarem. Wynik ten miał również epidemiologicznie 
niekorzystne przełożenie na  zwiększenie wartości wszystkich wskaźni-
ków aterogenności. Pozostałe parametry lipidogramu nie wykazały róż-
nic pomiędzy obiema grupami. Analiza uwzględniająca etiologiczny 
podział udarów ujawniła  pewne dodatkowe zależności:
- udar w przebiegu choroby dużych naczyń wykazał największy związek 
z podwyższonym poziomem trójglicerydów i wskaźnika trójglicerydy/
cholesterol HDL
- podwyższone wartości stężeń lipidów o niskiej gęstości (cholesterol 
LDL, cholesterol nie-HDL, remnanty) zaobserwowano u chorych z uda-
rem mózgu spowodowanym chorobą małych naczyń 
- u chorych na udar o etiologii sercowo-zatorowej nie zaobserwowano 
wiodącego biomarkera dyslipidemii 
- kliniczna klasyfikacja OCSP ujawniła współwystępowanie zaburzeń dys-
lipidemicznych (obniżonego poziomu cholesterolu HDL i podwyższo-
nych stężeń cholesterolu LDL i cholesterolu nie-HDL) u chorych z uda-
rem niedokrwiennym zajmującym obszar części dorzecza  przedniego 
unaczynienia mózgu 
Powyższe obserwacje przemawiają za istotnym znaczeniem hipercho-
lesterolemii w procesie aterogenezy małych i średnich naczyń we-
wnątrzczaszkowych oraz hypertrójglicerydemii w procesie aterogenezy 
dużych naczyń zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych. Istnieje potrzeba lep-
szej stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu związanego z 
zaburzeniami gospodarki lipidowej, w której należy uwzględnić również 
wartości cholesterolu nie-HDL i wskaźników aterogenności, a zwłaszcza 
indeksu trójglicerydy/cholesterol HDL.

CELE PRACY

1.   Ocena frakcji lipidogramu rozszerzonego o cholesterol nie-HDL, rem-
nanty oraz wskaźniki lipidowe u chorych na udar niedokrwienny mózgu 
w ujęciu niezróżnicowanej, heterogennej etiologicznie jednostki choro-
bowej.
2.   Ocena frakcji lipidogramu rozszerzonego o cholesterol nie-HDL, rem-
nanty oraz wskaźniki lipidowe u chorych na udar niedokrwienny mózgu 
o określonej etiologii. 

WNIOSKI

1.  Wyniki prezentowanego badania potwierdzają związek pomiędzy 
niższymi wartościami cholesterolu HDL a zwiększonym ryzykiem zacho-
rowania na udar niedokrwienny mózgu i dodatkowo wskazują na taka 
zależność w odniesieniu do wszystkich wskaźników aterogenności: TCh/
HDL, LDL/HDL, TG/HDL. 
2.  Etiologiczny podział udarów niedokrwiennych mózgu pozwolił na 
wykazanie  zależności współwystępowania podwyższonych wartości 
trójglicerydów i wskaźnika TG/HDL z udarem w przebiegu choroby du-
żych naczyń oraz podwyższonych wartości stężeń lipidów o niskiej gę-
stości (cholesterolu LDL, cholesterolu nie-HDL i remnantów) u chorych z 
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Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycz-
nym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaświadcza, że Pani 
Małgorzata Biskup obroniła rozprawę doktorską na temat: 
„Czynniki ryzyka sercowo - naczyniowego u chorych na reuma-
toidalne zapalenie stawów w okresie małej aktywności choroby 
leczonych w warunkach ambulatoryjnych”.
Na tej podstawie Rada II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglo-
języcznym UM w Lublinie na posiedzeniu w dniu 25.05.2017 roku 
podjęła Uchwałę o nadaniu lek. Małgorzacie Biskup stopnia nauko-
wego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. 

Streszczenie pracy doktorskiej  

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

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

 Wstęp

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest uznawane za niezależny 
czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (ChUSN). Zwięk-
szona zachorowalność i śmiertelność z przyczyn SN wynika z przyśpie-
szonego  rozwoju miażdżycy, w przebiegu przewlekłego, układowego 
procesu zapalnego, szczególnie w  okresie dużej aktywności choroby.    

Cel pracy 

Ocena ryzyka SN chorych na RZS o małej aktywności choroby za pomocą 
analizy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych czynników ryzyka SN.
                                                

Materiał i metody

Badaniem objęto 70 chorych na RZS (54 kobiety, 16 mężczyzn), w śred-
nim wieku 54 lat, w okresie małej aktywności choroby (DAS28 ≤ 3,2). 
Badanie parametrów SN przeprowadzono również w odpowiedniej wie-
kowo grupie kontrolnej 33 ochotników.

Wyniki

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

W porównaniu z grupą kontrolną, u chorych na RZS, pomimo braku róż-
nicy wieku, stwierdzono istotnie statystycznie większą średnią wartość 
cIMT, częstsze występowanie blaszek miażdżycowych oraz dłuższy czas 
trwania odstępu QTc.
Stwierdzono, że nawet w okresie małej aktywności choroby, wystę-
powanie cech miażdżycy (cIMT ≥ 0,6 mm) u chorych na RZS jest tym 
bardziej nasilone im wyższe są wartości wskaźników zapalnych , DAS28  
oraz w razie obecności nadżerek kostnych w rtg stawów.

Wykazano, że u chorych na RZS wydolność rozkurczowa serca jest istot-
nie zależna nie tylko od czynników metabolicznych i wieku, ale także od 
nasilenia przewlekłego procesu zapalnego i immunologicznego.  
Stężenie NT- proBNP było istotnie związane z OB i DAS28, a także z 
wiekiem chorych i czasem trwania choroby.  Nieprawidłowy zapis EKG 
(pobudzenia dodatkowe lub cechy przeciążenia lewej komory serca) był 
związany z wyższymi wartościami OB i miana RF-IgM oraz z występowa-
niem nadżerek kostnych w rtg stawów. 

Oceniając wpływ aktywności zapalnej na ryzyko SN u chorych na RZS, 
wykazano istotne statystycznie zależności pomiędzy OB i DAS28 a pa-
rametrami układu SN (NT- proBNP, ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkur-
czowe, wydolność rozkurczowa serca).

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

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

Wnioski

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

udarem mózgu spowodowanym chorobą małych naczyń.
3.  Udary o etiologii sercowo-zatorowej nie prezentują wiodącego bio-
markera dyslipidemii.
4.  Kliniczny podział udarów zgodny z klasyfikacją OCSP wykazał zależ-
ność pomiędzy współwystępowaniem obniżonego poziomu HDL i pod-
wyższonych stężeń cholesterolu LDL i cholesterolu nie-HDL u chorych z 
udarem niedokrwiennym zajmującym obszar części dorzecza  przednie-
go unaczynienia mózgu. 
5.  Wyniki badania przemawiają za istotnym znaczeniem hipercholeste-
rolemii w procesie aterogenezy małych i średnich naczyń wewnątrz-
czaszkowych oraz hypertrójglicerydemii w procesie aterogenezy du-
żych naczyń zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych.
6.  Istnieje potrzeba lepszej stratyfikacji ryzyka udaru niedokrwiennego 
mózgu związanego z   zaburzeniami gospodarki lipidowej, w której na-
leży uwzględnić również wartości  cholesterolu nie-HDL i wskaźników 
aterogenności, a zwłaszcza indeksu TG/HDL. 

Dr n. med. Małgorzata Biskup



26 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Repetitio mater studiorum est

Odpowiadając na zaproszenie Redakcji Biuletynu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Rzeszowie, postanowiłam rozpocząć cykl publi-
kacji o tematyce medycznej, które mają na celu przypomnienie 
doskonale Państwu znanej wiedzy medycznej, w myśl zamiesz-
czonej w nagłówku sentencji łacińskiej. 

Rozpocznę od krótkiego opisu przypadku.
Pacjentka 83-letnia, chorująca od wielu lat na nadciśnienie 

tętnicze oraz niedoczynność tarczycy, została skierowana do 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) z powodu nasilające-
go się od kilku dni osłabienia i pogorszenia kontaktu. Od 3 dni 
przed hospitalizacją u chorej pojawiły się nudności, wymioty i 
biegunka. Przy przyjęciu, w badaniach dodatkowych wykona-
nych w SOR, z istotnych klinicznie nieprawidłowości stwierdzo-
no u chorej: hiponatremię (Na=109 mmol/L), obniżoną filtrację 
kłębuszkową (eGFR = 41ml/min), natomiast w tomografii kom-
puterowej głowy opisano drobne ognisko naczyniopochodne w 
płacie czołowym lewym.

Lekarz SOR uznał, że przyczyną obserwowanych u chorej ob-
jawów jest ciężka hiponatremia wtórna do udaru mózgu. 

Przypomnijmy, jakie powinny być podstawy patofizjologicz-
ne takiej diagnozy?

Utrzymywanie prawidłowego stężenia sodu w organizmie 
stanowi część homeostazy wodno-elektrolitowej. Ustrój dyspo-
nuje mechanizmami regulującymi stałość składu elektrolitów 
(izojonię) czy osmolalności (izoosmię), do których zaliczamy: 
układ renina – angiotensyna – aldosteron (RAAS, renin angioten-
syn aldosterone syndrome), układ peptydów natriuretycznych 
(ANP, atrial natriuretic peptide; BNP, brain natriuretic peptide), 
wazopresynę, uroguanilinę produkowaną przez przewód po-
karmowy oraz czynniki natriuretyczne pochodzenia nerkowego 
jak urodylatyna, bradykinina, prostacyklina [1-3, 4]. Ponadto w 
regulacji natriurezy biorą udział: ciśnienie perfuzyjne kłębusz-
ków nerkowych, sprzężenie cewkowo-kłębuszkowe i ciśnienie 
śródcewkowe, aktywność kotransportera sodowo-potasowo-
-dwuchlorkowego oraz nabłonkowego kanału sodowego, tlenek 
azotu, aktywność układu współczulnego, endotelina, adrenome-
dulina, kininy [1].

Sód stanowi główny jon, odpowiadający za efektywną mo-
lalność płynu pozakomórkowego.  Determinuje wymianę wody 
między przestrzenią wewnątrzkomórkową, a pozakomórkową.  
W organizmie człowieka około 90 % sodu znajduje się w prze-
strzeni pozakomórkowej. W warunkach fizjologicznych aż 95% 
sodu wydalane jest z moczem a jedynie 4,5% z kałem oraz 0,5% 
przez skórę. Prawidłowo funkcjonujące nerki wychwytują sód 
zwrotnie w cewkach dystalnych tak, że tylko 1% przesączone-
go w kłębuszkach nerkowych sodu jest ostatecznie wydalane 
z moczem [1]. Hiponatremię rozpoznajemy przy zmniejszeniu 
stężenia sodu w surowicy <135mmol/L. Stężenie sodu w suro-
wicy 130-134mmol/L definiujemy, jako hiponatremię łagodną 
a jej przebieg kliniczny zwykle jest bezobjawowy. Przy natremii 
125-129mmol/L mówimy o hiponatremia umiarkowanej. W hipo-
natremii ciężkiej przy, której stężenie sodu w surowicy obniża się 
poniżej 125 mmol/L pojawiają się objawy ze strony układu ner-
wowego jak spowolnienie psychoruchowe, stwierdzane u oma-
wianej pacjentki, zawroty głowy czy drgawki [1,5]. Gdy wartość 
natremii spada poniżej 120mmol/L może dojść do bezpośred-
niego zagrożenia życia z zaburzeniami oddychania oraz śpiączką. 
Istotny klinicznie jest również czas rozwoju hiponatremii, który 

do 48 godzin definiuje hiponatremię ostrą a następnie przewle-
kłą. Podział ten ma znaczenie kliniczne, ponieważ determinuje 
szybkość wyrównywania zaburzeń natremii [2]. 

Badając chorego ze świeżo rozpoznanym udarem, który po-
dejrzewał wstępnie lekarz SOR u omawianej pacjentki, w dia-
gnostyce różnicowej stwierdzanej hiponatremii należy brać pod 
uwagę również schorzenia współistniejące i farmakoterapię tych 
schorzeń [6]. Chorzy, w szczególności z udarem niedokrwiennym, 
są często obarczeni zespołem metabolicznym, którego składowe 
jak: hiperglikemia, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze mogą 
generować hiponatremię per se lub na skutek stosowanej far-
makoterapii. Hiponatremia hipotoniczna, będąca następstwem 
nadmiaru wody w stosunku do zasobów soli w ustroju, jest naj-
częściej stwierdzanym zaburzeniem elektrolitowym i towarzyszy 
niewydolności mięśnia serca, marskości wątroby czy zespołowi 
nerczycowemu. Hiponatremia może być również skutkiem nie-
wydolności wątroby, niedoczynności tarczycy lub nadnerczy, wy-
miotów czy biegunki [7, 8] Wśród leków, które często wywołują 
hiponatremię należy wymienić: diuretyki w szczególności tiazydo-
we, leki przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe (karbamazepina), 
niektóre cytostatyki oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne [6, 9].  

Hiponatremia może być zarówno przyczyną jak i skutkiem 
uszkodzenia mózgu. Na skutek uszkodzenia mózgu w związku z 
udarem może dochodzić do zespołu utraty soli (CSWS, cerebral 
salt-wasting syndrome) lub zespołu nieadekwatnego wydziela-
nia wazopresyny (SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic 
hormone hypersecretion), których efektem jest hiponatremia [10, 
11]. Jednocześnie w ostrej hiponatremii, na skutek nagłej utraty 
sodu z płynu wewnątrznaczyniowego i zmniejszenia się osmo-
lalności surowicy może dojść do obrzęku komórek mózgu wy-
nikającego z przechodzenia wody z łożyska naczyniowego do 
komórek nerwowych o większej osmolalności płynu wewnątrz-
komórkowego. Natomiast zbyt szybko korygowana, przewlekła 
hiponatremia może być powodem zespołu demielinizacji osmo-
tycznej i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu [9, 12].

Ostatecznie omawiana chora została przyjęta do szpitala. W 
leczeniu hiponatremii hipertonicznej pacjentce podawano leki 
przeciwwymiotne, odstawiono stosowany ambulatoryjnie diure-
tyk tiazydowy, umiejętnie uzupełniono niedobór płynów i elek-
trolitów, dobrano dawkę L-tyroksyny w leczeniu niedoczynności 
tarczycy. Na skutek zastosowanej terapii obserwowano poprawę 
kontaktu z chorą, natomiast w kolejnych dniach hospitalizacji na-
dal utrzymywała się łagodna hiponatremia przy braku klinicznych 
cech przewodnienia lub odwodnienia. W diagnostyce różnico-
wej wykluczono miedzy innymi: niedoczynność kory nadnerczy, 
ciężką hiperlipidemię oraz hiperparaproteinemię. Po oznaczeniu 
osmolalności moczu, surowicy i dobowego wydalania sodu z 
moczem rozpoznano zespół nieadekwatnego wydzielania wa-
zopresyny. Całkowitą normalizację natremii uzyskano po ograni-
czeniu chorej podaży płynów pod kontrolą bilansu płynów oraz 
funkcji nerek przy obecności klinicznych cech kompensacji ukła-
du krążenia. Pacjentkę wypisano do domu z poprawą, w 8 dobie 
hospitalizacji. 

W podsumowaniu zapraszam do przestudiowania przedsta-
wionego w tabeli algorytmu diagnostycznego hiponatremii, któ-
ra może być przydatna w praktyce klinicznej. 

Zapraszam Państwa do dyskusji (e-mail: interna.szpital2@
gmail.com).

Hiponatremia
Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska  spec. choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna
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Tabela 1. Algorytm diagnostyczny hiponatremii [1,2]

*SIADH – (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny, #CSWS – (cerebral salt wasting syndrome) mózgowy zespół utraty soli
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Zapraszamy na szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów!
Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na sobotnie konferencje interdyscyplinarne, które będą się odbywały w sali konfe-
rencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2 .
Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne. Zainteresowani proszeni są o rejestrowanie się pod 
nr tel. 17 717 77 24 (Pani Magdalena Szczepaniak) lub drogą elektroniczną: okm.rzeszow@onet.pl.
 
1. 19 stycznia 2019r. godz. 10:00
„Psychodermatozy w praktyce lekarskiej” 
wykładowca prof. dr hab. Adam Reich

2.  23 marca 2019r. godz. 10:00
„Dozwolona krytyka a dyskredytacja w stosunkach między lekarzami”; „Lekarz a reklama” 
wykładowcy: dr n. prawnych Joanna Paśkiewicz, dr n. med. Włodzimierz Wnęk 

3. 18 maja 2019r godz. 10:00
„Choroba refluksowa – zasady diagnostyki i leczenia”
dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski

Podziękowania:
Dziękuję Pani doktor Jolancie Czarnocie
za pomoc w redagowaniu obecnej pracy
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Szkolenia, konferencje

W połowie września 2018 r podczas szkolenia OKM miałem 
ogromną przyjemność przedstawić w formie wykładu proble-
my związane z niedożywieniem pacjentów leczonych z powo-
du różnych chorób w warunkach domowych.  W tym miejscu 
dziękuję wszystkim osobom za poświęcenie czasu i przybycie 
na wykład. Szczególni e ważna dla mnie była dyskusja,  zadawa-
ne pytania i jak zwykle szczególnie ciepła ocena ze strony Pana 
Doktora Kluzy.

Ad vocem-  wydawałoby się, że w obecnym czasie, w dobie 
nadprodukcji żywności, względnie łatwej jej dostępności, rozpo-
wszechnionych jej reklamach, hipermarketach , et cetera, cete-
ra … zjawisko niedożywienia, czyli przewlekłego głodowania i 
związanych z tym powikłań nie powinno mieć miejsca. Nie do 
końca tak jest. Badania statystyczne osób przyjmowanych do 
szpitali jednoznacznie dowodzą, że 20 -30 % hospitalizowanych 
pacjentów wykazuje objawy różnego stopnia niedożywienia. 

Obecnie występujące zespoły niedoborowe białkowo- kalo-
ryczne  nie są związane w głównej mierze z ubóstwem i biedą, 
lecz z współistniejącymi chorobami o charakterze przewlekłym 
nowotworowym. Odrębną przyczyną niedożywienia, nad któ-
rą należy się pochylić  jest podeszły wiek, starość, samotność , 
depresja i związane z tym samoograniczenie w przyjmowaniu 
pokarmów.

W przedstawionej wrześniowej prezentacji starałem się 
zwrócić uwagę szczególnie lekarzy pierwszego kontaktu, pra-
cujących w tzw. Podstawowej Opiece Zdrowotnej na zjawisko 
niedożywienia występujące wśród ich pacjentów. Pochylenie 
się nad problemem odżywiania, wstępna ocena głębokości nie-
doborów białkowo – kalorycznych ( chociażby przez określenie 
BMI i dynamiki jego zmian, ogólne oszacowanie wielkości bez-
tłuszczowej masy ciała, rozpoznanie postępującej sarkopenii) 
jest równie ważna jak pomiar ciśnienia tętniczego, czy określe-
nie zmian osłuchowych nad płucami.  Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego jak niedożywienie i związana z tym słaba kondycja 
psycho-fizyczna zawsze będzie rzutować na wydolność narzą-
dów, jak też wpływać  na wyniki stosowanego leczenia. Jakże 
ważną sprawą dla naszych pacjentów jest szerokie zaintereso-
wanie się przez lekarzy stanem ich odżywienia, wczesnym roz-
poznaniem niedoborów żywieniowych i zastosowaniem odpo-
wiedniej interwencji  żywieniowej – chociażby w postaci jakże 
rozpowszechnionych suplementów diety ( np. Nutridrinki).

W trudniejszych, bardziej zaawansowanych przypadkach 
niedożywieniowych należałoby się konsultować w poradniach 
prowadzonych przez odpowiednio przygotowane zespoły ży-
wieniowe. Jedna z takich poradni rozpoczęła działalność  od 
01.07.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Rzeszo-
wie jako Przyszpitalna Poradnia Leczenia Żywieniowego, która 
swoją opieką obejmuje pacjentów wymagających wsparcia 
lub leczenia żywieniowego drogą dojelitową – tj. „per os”, przez 
zgłębnik lub wyłonioną przetokę (PEG, PEJ). Poradnia Leczenia 
Żywieniowego obejmuje programem żywieniowym pacjentów, 
u których występują objawy niedożywienia lub też zagrożonych 
wystąpieniem niedoborów białkowo- kalorycznych w związku 
z współistniejącymi chorobami czy ograniczeniami w zakresie 
odżywiania po przebytych operacjach, chemio- czy radioterapii. 
Ponadto poradnia obejmuje opieką pacjentów wymagających 
interwencji żywieniowej przed planowanymi zabiegami opera-
cyjnymi- jeszcze w warunkach domowych, tj. przed przyjęciem 

do szpitala. Powszechnie wiadome jest, jak wielkie znaczenie 
ma przedoperacyjne przygotowanie metaboliczne chorych z 
towarzyszącymi chorobie podstawowej niedoborami białkowo- 
kalorycznymi, co do ryzyka wystąpienia powikłań i dalszego ro-
kowania.

Pacjentów do konsultacji można zgłaszać do w/w Poradni 
Leczenia Żywieniowego:

1. rejestracja w Budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii 
– Rzeszów ul. Chopina 2 

2. telefonicznie:  17/8666406- w godzinach przyjęć:  tj. wtorki, 
środy w godzinach 15.00- 18.00 

Kierownik Poradni Leczenia Żywieniowego
Lek. med. Leszek Bojarski

(Ps tel. Kontaktowy dla redakcji: 692-280-148)

Co zrobić z postępującym
niedożywieniem naszych pacjentów?

BAL LEKARZA
Okręgowa Rada Lekarska w Rzeszowie

serdecznie zaprasza 
na Bal Lekarza, który odbędzie się w dniu 

2 lutego 2019r. o godz.19.00
w Hotelu Rzeszów

przy, ul. Piłsudskiego 44 w Rzeszowie
Motyw przewodni balu:
„Lata 20-te, lata 30- te

- zabawa w stylu „Wielki Gatsby”. 
W klimat tamtego okresu przeniesie Państwa

zespół „Horoszki”, 
w programie występ Małgorzaty Boć i Burleska.

Życzymy szampańskiej zabawy!

Sprzedaż biletów od 7 stycznia 2019r. w OIL
w Rzeszowie - osoba do kontaktu Magdalena 
Szczepaniak tel. 17 717 77 24, 607 365 537
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Młodzi lekarze

Komisja Młodych Lekarzy objęła swym patronatem warsz-
taty przygotowane dla młodych lekarzy rodzinnych. Te-
matyka dotyczyła diagnostyki i terapii układu ruchu . 
Warsztaty odbywały się w  dniach 10 października, 7-ego 
oraz 14-ego listopada  2018r. w godzinach 19:30 - 21:30 
w siedzibie firmy Fizjo-Sport w Rzeszowie ul. Podpromie 
8/2a, 35-051 Rzeszów.

Organizatorami cyklu byli  Kolegium Lekarzy Rodzinnych w 
Polsce oraz Fizjo-Sport w Rzeszowie. zajmująca się prowadze-
niem szkoleń z diagnostyki i terapii układu ruchu dla lekarzy i 
fizjoterapeutów zarówno w Polsce, jak i na świecie   Do udzia-
łu w warsztatach zaproszono lekarzy w trakcie specjalizacji 
oraz specjalistów, którzy niedawno ukończyli szkolenie spe-
cjalizacyjne.

W każdym ze spotkań brało udział około 20  członków Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie (głównie lekarze w trakcie 
specjalizacji lub z ukończoną specjalizacją w dziedzinie medy-
cyny rodzinnej). 

Informację o warsztatach można znaleźć było na stronie 
www.rzeszow.oil.org.pl w zakładce Komisji Młodych Lekarzy. 
Rejestracja odbywała się za pomocą formularza dostępnego 
na stronie:
http://www.fizjoterapiarzeszow.pl/kontakt/warsztaty-lekarze/ 
Promocję wydarzenia przeprowadzono również za pomocą 
mediów społecznościowych.

SPRAWOZDANIE Z CYKLU WARSZTATÓW Z DIAGNOSTYKI
I TERAPII UKŁADU RUCHU DLA LEKARZY

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy personelowi Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Miejskiego nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszo-
wie, a w szczególności lek. med. Rafałowi Przybyle za zaangażowanie, profesjonalną opiekę medyczną i szukanie 
rozwiązań dających szansę na powrót do zdrowia. Dzięki życzliwości z jaką się spotkaliśmy łatwiej było nam przetrwać 
ten trudny czas.

Z wyrazami szacunku
Żona oraz dzieci Lesława Cuprysia

W ramach patronatu uzyskano zgodę członków Komisji ds. 
Młodych Lekarzy na pokrycie kosztów cateringu dla uczest-
ników wszystkich trzech warsztatów w kwocie 600 zł brutto. 
Realne koszty określone przez współorganizatora - firmę Fi-
zjo-Sport wyniosły 450 zł brutto. Na koniec warsztatów każdy 
uczestnik otrzymał algorytm diagnostyczny opracowany z 
myślą o uczestnikach warsztatów - mający służyć jako narzę-
dzie pomocnicze do szybkiej oceny układu ruchu w gabine-
cie lekarskim.

lek. Wojciech Zdybel 
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Panie doktorze jest Pan multimedalistą imprez krajowych i 
zagranicznych. Miłośnikiem wielu dyscyplin sportowych, ale 
zdajemy sobie sprawę, że obecne wyniki mają mocną podbu-
dowę z lat młodości, a nawet dzieciństwa.

Tak wychowałem się w rodzinie, gdzie sport zajmował ważną pozy-
cję. Mój ojciec w młodości wraz z pięcioma braćmi założył w Miel-
cu pierwszą drużynę piłkarską. W sumie było ich sześciu więc jesz-
cze pięciu i był pełen skład.  Dziadek mój dawał im najlepsze konie i 
tak furmanką jeździli na mecze między innymi do Kolbuszowej czy 
innych miejscowości. To był czas lat dwudziestych, trzydziestych 
tamtego stulecia. Tak więc moje sportowe drzewo genealogiczne 
ma mocne podstawy. 

A w Pana przypadku jakie były początki?

Zaczęło się od lekkoatletyki. Ojciec mnie i moim dwóm braciom 
kupił kulę, dysk, skonstruował drążek do ćwiczeń. Oczywiście ska-
kałem, biegałem, ale też mimo dość wątłej postury zdobyłem dru-
gie miejsce w województwie w pchnięciu kulą. Ci co zajęli pierwsze 
i trzecie miejsce mieli atletyczną posturę, plecy dwa razy szersze od 
moich. Tak więc pomogły duża sprawność i sportowy spryt. 

Gdzie trenowaliście?

Na łąkach i pastwiskach na obrzeżach Dębicy, w której po wojnie 
mieszkaliśmy. Był też skok wzwyż i o tyczce. Oczywiście sprzęt do 
tych dyscyplin robiliśmy z elementów wykorzystywanych w in-
nych dziedzinach życia. Na przykład do skoku o tyczce przystoso-
waliśmy elementy używane przez niemieckich telegrafistów, a ska-
kaliśmy przez sznurek. Później przez dziesięć lat byłem rekordzistą 
województwa i członkiem kadry juniorów.   W 1950 roku otwarto 
w Brzeźnicy kolo Dębicy stadion sportowy. Tam zawiózł nas ojciec, 
byśmy zobaczyli pierwsze zawody lekkoatletyczne. Oj zrobiło to na 
nas duże wrażenie. 

Wyobrażamy sobie bieg, skok w dal, nawet wzwyż, ale czym 
posługiwaliście się skacząc o tyczce?

Na przykład tyczkami używanymi do uprawy grochu. Tak, tak. To 
była jeszcze nieznana dyscyplina, a ja potrafiłem na takim „sprzę-
cie” skoczyć 3 metry. W czasie  pierwszych zawodów organizatorzy 
przerwali przebieg tej dyscypliny bojąc się, że tyczka może pęknąć 
i nieszczęście gotowe. 

Po szkole średniej były studia. Tam też był sport?

Pojechałem do Krakowa i zaraz zapisałem się do miejscowego AZS. 
Teraz lekkoatletyka jest dyscypliną indywidualną, wówczas rywali-
zowały całe drużyny. W czasach słynnego polskiego lekkoatletycz-
nego Wunderteamu my tworzyliśmy sport lokalny. Walczyliśmy z 
zawodnikami  z innych miast. Na podwórku wojewódzkim też były 
zawody. W Dębicy założyliśmy z braćmi i z kolegami  drużynę, która 
rywalizowała z ekipami Rzeszowa, Krosna czy innych miast. Stadion 
Igloopolu pękał w szwach. Na studiach poznałem kolejne nowe 

dyscypliny - siatkówkę i koszykówkę, w których reprezentowałem 
Akademię Medyczną.

Po studiach trzeba było się trochę ustabilizować. Gdzie  Pan 
się osiedlił?

Po ich ukończeniu ożeniłem się i zamieszkaliśmy w województwie 
lubelskim, niedaleko Krasnegostawu. Tam w nowo wybudowanym 
ośrodku zdrowia pracowałem pięć lat. Oczywiście nie zapomnia-
łem o sporcie. Trenowałem, ale też poprawiałem jego bazę. Przy 
pomocy dyrektora miejscowego Państwowego Ośrodka Maszy-
nowego wybudowałem stadion. Założyłem trzy sekcyjny klub 
sportowy. Piłka nożna, zapasy i biegi przełajowe. Nawet dostałem 
nagrodę ogólnopolską w konkursie „Boisko w każdej wsi”. Oczywi-
scie w tym klubie grałem przez 5 lat w piłkę nożną, awansując z tą 
drużyną do A klasy. 

Po pięciu latach wrócił Pan na Podkarpacie i nie zapomniał o 
sporcie?

A skąd, wróciłem do Kamionki i założyłem klub piłkarski Kaskada 
Kamionka. Jeździłem z tymi chłopakami i grałem do 44 roku ży-
cia. Wreszcie powiedziałem dość. Z piłką nożną, nie ze sportem! 
Rozpoczął się okres tenisa. Przed Domem Pomocy Społecznej w 
Rudzie był asfaltowy kort tenisowy i tam odbywałem pierwsze tre-
ningi. Pierwsze spotkania rozgrywałem z dyrektorem szkoły, któ-
ry był absolwentem AWF, potem do ośrodka przyjechał młodszy 
ode mnie o 15 lat dentysta i mieliśmy już trójkę do grania. Jak już 
opanowałem tajniki tenisa zacząłem jeździć do Rzeszowa gdzie 

Lekarskie pasje

Rozmowa z lek. med. Bogdanem Solarskim specjalistą chirurgiem - multimedalistą sportowym

Najlepszym odpoczynkiem
jest zmęczenie fizyczne
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Lekarskie pasje

prężnie działał TKKF. Grałem w lidze, to był złoty okres tenisa ama-
torskiego na Podkarpaciu. Blisko dwadzieścia zespołów z całego 
województwa. Wśród nich wiejska drużyna z Kamionki. Ja, dyrektor 
szkoły, dentysta i pewien student. To był piękny czas. 

Kiedy pojechał  Pan na pierwsze zawody lekarskie?

W 2003 roku w wieku 65 lat. Zawody odbyły się w Warszawie na 
zdewastowanych kortach Legii. Od razu zdobyłem brązowy me-
dal mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Duże znacze-
nie miała moja sprawność, wytrzymałość, natomiast nad techniką 
musiałem sporo pracować bo w tej dyscyplinie byłem przecież sa-
moukiem. Ale praca przynosiła efekty można powiedzieć, że mimo 
upływu lat byłem zawodnikiem rozwojowym. Przykładem mogą 
być moje ostatnie Mistrzostwa Świata Lekarzy na Malcie, gdzie w 
wieku 80 lat dochodziłem do skrótów czy innych trudnych tech-
nicznie uderzeń. 
Ale wróćmy do początku. Od pierwszego turnieju w Warszawie 
nie opuściłem żadnych zawodów  organizowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. Za nimi poszły inne dyscypliny. 
Sport lekarski rozwija się bardzo dobrze czego zwieńczeniem są 
wrześniowe Igrzyska Lekarzy w Zakopanem, w których rywalizuje-
my w około 16 dyscyplinach. 

W których dyscyplinach Pan konkurował?

Na pierwszych Igrzyskach, piętnaście lat temu zgłosiłem się na 
100m, skok w dal i pchnięcie kulą. Przed innymi konkurencjami 
miałem respekt. We wszystkich zająłem pierwsze miejsce. W na-
stępnych Igrzyskach byłem już odważniejszy i poszerzyłem udział 
do pięciu dyscyplin, w kolejnych zawodach do dziesięciu. Na jed-
nych igrzyskach ustanowiłem rekord nie pobity do dziś. Zdobyłem 
11 medali w tym 10 złotych.  W lekkoatletyce, pływaniu i tenisie. 
Po dziesięciu latach startów w igrzyskach zdobyłem ponad 80 me-
dali w tym większość złotych. Pięć lat temu zakończyłem starty w 
Igrzyskach, gdyż nie ma już kategorii super senior. Poświęciłem się 
więc tenisowi. 

Jest całoroczny plan startów?

Oczywiście. Zaczynamy w maju w Częstochowie, a kończymy je-
sienią  turniejem w hali w Pabianicach. W międzyczasie gramy w 
różnych miastach w Polsce. 

Powróćmy do tegorocznego mistrzostwa świata na Malcie. 
Zdobycie złotego medalu poprzedziły turnieje w innych la-
tach?

Oczywiście. Nie tak od razu można liczyć na sukcesy w tym mię-
dzynarodowym towarzystwie. Do tej pory moimi największymi 
zdobyczami były medale brązowe. W singlu, deblu i mikście.

W singlu przez pięć lat na drodze do złota stawał mi Japończyk 
Tomita Szunei. Zawsze trafiałem do jego „połówki”. Azjaci grają ina-
czej. Mam na myśli ich technikę, psychikę, przede wszystkim wolę 
walki. Prawdziwi wojownicy. Polacy natomiast to zawodnicy z fan-
tazją obarczoną dużą dozą ryzyka. Nigdy bez walki się nie podda-
wałem i wspomniany Japończyk miał ze mną trudne przeprawy. 
Od dwóch lat mój największy przeciwnik nie przyjeżdża już na tur-
nieje mistrzowskie. 

Trudny był turniej na Malcie?

Dużym utrudnieniem były warunki klimatyczne. Wyspa leży mię-
dzy Sycylią, a Afryką. To mówi już samo za siebie. Po drugie turniej 
rozgrywany był na kortach betonowych, a więc bardzo twardych. 
Na co dzień w Polsce gram na kortach ziemnych. Tak więc różnica 
była kolosalna. W takich warunkach walczy się z przeciwnikiem, a 
przede wszystkim z piłką która na tej nawierzchni bardzo przyśpie-
sza. W drodze do złotego medalu pokonałem lekarzy z Japonii, 
Szwecji a w finale Amerykanina .

Gdzie w przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata?

W Wilnie. Inny klimat, korty ziemne i w sercu wspaniała historia 
tego miasta. Nie mogę się doczekać. Nie ukrywam też, że koszty 
będą o wiele mniejsze. No bo takie wyjazdy jak na Bali, tam zdoby-
łem dwa medale, czy na wspomnianą Maltę, związane są z dużymi 
wydatkami finansowymi. A wszystkie koszty ponoszę ja, sponso-
rów nie ma. Na dodatek od siedmiu lat mam jeszcze jedno hobby 
finansowo chłonne. Buduję dworek w stylu klasycystycznym, ale to 
już opowieść na inne spotkanie.
 
Co daje Panu sport?

Zdrowie, humor, energię, a przede wszystkim przedłużenie mło-
dości, ja cały czas realizuje swoje młodzieńcze marzenia sportowe. 
Proszę sobie wyobrazić, że w wieku lat 60 nauczyłem się jeszcze 
jeździć na nartach;  jeździłem w różnych ośrodkach narciarskich 
w Alpach i zaliczyłem zjazdy z kilku lodowców. Nadal też pracuję 
zawodowo. Najlepszym odpoczynkiem dla człowieka pracującego 
umysłowo jest zmęczenie fizyczne. Mam to zarówno na korcie, jak 
i na budowie. I czuje się wyśmienicie.

Czy swoją sportową pasją zaraził Pan bliskich ?
 
W przypadku syna nie udało się, ale wnuk jak najbardziej, przejął 
zarówno pasje sportowe jak i zawodowe, obecnie jest studentem 
medycyny.
            
Dziękujemy za rozmowę
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Ostatnio u mnie tak dużo się dzieje.. a nawet jeszcze więcej niż zawsze.. 
Pacjentów-mnóstwo.. Pracy 5 razy tyle co 5 lat temu.. Elektroniczne L4; płat-
ności kartą; kasa fiskalna- od lat.. a czas płynie i płynie...i tak się porobiło, że 
spotkaliśmy się z moimi kolegami z roku na zjeździe absolwentów w Lubli-
nie...po 35 latach od ukończenia studiów...

Spotykamy się co 5 lat. W 2013r. było piękne spotkanie...było wtedy ok 
200 osób.  W tym roku ok. 150 osób. Dobrze, że tym razem mieliśmy  identy-
fikatory, bo trochę trudniej było nam się rozpoznać..

Po pierwsze „dziewczyny” idąc z duchem czasu, postępem i osiągnięcia-
mi medycyny estetycznej- były w większości nie do rozpoznania...Niektóre 
pary z roku były jakby inne.. to znaczy ten sam mąż, ale z kim on tutaj przy-
szedł??? Z obcą babą?? Na nasz zjazd?? Otóż nie! Nic z tych rzeczy. Ta obca 
pani, to nasza stara koleżanka w najnowszym wydaniu.. Chociaż rozpoznali-
śmy ją wszyscy dopiero po drugiej w nocy, cały czas się zastanawiając, któż 
to jest ta w różowym...A właściwie, to nasza dzielna  koleżanka z Rzeszowa 
zbliżyła się na odległość przeczytania identyfikatora i dokonała epokowego 
odkrycia, że znamy się z Różową”” od pierwszego roku studiów..

Panowie- szron na głowie, ale w sercach zdecydowanie maj…zwłaszcza 
mój były mąż…usadzono nas w szyku obowiązkowym i tak wypadło. Dałam 
radę, zwłaszcza, że nie czepiam się żadnego alkoholu, gdyż jak wszyscy wie-
dzą-ćwiczę z Chodakowską…Reszta stolika nie miała takiego szczęścia. Mój 
były mąż bardzo rozwinął się w międzyczasie towarzysko, skutkiem czego 
po 15 minutach od rozpoczęcia imprezy nasz stolik przodował w toastach, 
dowcipach i pieśniach biesiadno-myśliwskich. Potem przyszła pora na tańce. 
5 lat temu przetańczyłam całą noc z kolegą z 11-tej grupy. Tym razem też był. 
Ucieszyliśmy się z tej perspektywy już w kościele na mszy powitalnej. Ważna 
sprawa- dobry tancerz! Na spotkaniu 5 lat temu-trudno było się zmieścić na 

parkiecie, taki panował ścisk…tym razem- trzy pary czasem wirowały, parkiet 
był właściwie nasz…A moja kondycja fizyczna okazała się lepsza niż 5 lat 
temu...Codzienny mój trening robi swoje…

Mało kto chciał się poruszać, potańczyć, pohasać...
Praktycznie wszyscy zrobiliśmy się XXL...z braku ruchu - z widocznymi 

cechami osteoporozy…Dosłownie kilka osób na 150  zachowało sprawność 
i swoją sylwetkę…Koledzy co chwilę wychodzili na papierosa...

I gdy w niedzielne popołudnie wracałam z Lublina do domu- a jedzie 
się parę godzin- tak sobie myślałam, że my-lekarze- powinniśmy coś tym 
naszym pacjentom pokazywać…Choćby to, że szanujemy własne zdrowie 
i organizm…Przecież ważący ponad stówę kardiolog do tego palący balan-
gowicz jest absolutnie nie przekonywujący, choćby pękł...z resztą do pęknię-
cia niewiele mu brakuje…niestety.

Ja nie chcę nawet sobie wyobrażać następnego zjazdu absolwentów...
Ja tak nie chcę, róbmy coś ze sobą…Pokazujmy naszym pacjentom, że styl 
życia ma wpływ na dobrą kondycję fizyczną i zdrowie.

Ponad rok temu z myślą o pacjentkach z PCOS kupiłam do gabinetu ana-
lizator składu ciała. Sama też się puszczam na nim co jakiś czas, oczywiście-
-trzymając rękę na pulsie mojego zdrowego trybu życia. Otóż nasz styl życia i 
sprawność fizyczna ma wiodący wpływ na nasz wiek metaboliczny. Doszłam 
już do takich osiągnięć, że moje dzieci są metabolicznie starsze ode mnie…
czyli -można? Można...

To, że trują nas producenci smogu, to wiemy. Ale przecież my sami sobie 
nie musimy dokładać.

Mnie nie było trudno znaleźć motywację do aktywności fizycznej. Ja 
mam szybki zryw, gdy coś, co zależy ode mnie zaplanuję-realizuję to od ręki. 
Przyznaję, że znalazłam w tym przyjemność, a to sprawiło, że  jestem też 
systematyczna. Lubię gotować dla siebie zdrowo i dbać o regularne posiłki. 
Chętnie udzielam takich wskazówek dotyczących stylu życia pacjentkom, i 
widzę, że niektóre z nich zmieniają się nie do poznania.

Ja w ramach propagowania sportowego trybu życia-katuję wszystkich  
moim Facebookiem oraz Instagramem, więc- kto chętny - Follow Me!

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Czy możemy powiedzieć
naszym pacjentom:

Follow Me
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W dniach od 29 września do 5 października w miejscowości Triq Aldo 
Moro na Malcie spotkało się  225 lekarzy i stomatologów, którzy rywalizo-
wali w 48. Mistrzostwach Świata Lekarzy w Tenisie. 

Impreza ta odbywa się co roku pod egidą World Medical Tennis So-
ciety. Pierwszy turniej odbył się w 1971 w Monte Carlo a idea wyszła od 
lekarzy z Ameryki. Dotychczas gospodarzami imprezy byli między innymi 
Francja (3 razy), Austria (1), Chorwacja (1), Węgry (2), Izrael (1), Japonia 
(3), Holandia (1), Szwecja (3), Wielka Brytania (2), Czechy (2), Finlandia (3), 
Niemcy (2), Indonezja (1), Włochy (5), Łotwa (1), Malta (2), Peru (1), Słowa-
cja (1),  USA (6) oraz Polska (Gdynia – 2005).

Jednym z założeń WMTS jest właśnie odwiedzanie przez lekarzy 
różnych miejsc świata, promocja aktywnego trybu życia poprzez grę w 
tenisa w przyjaznej atmosferze w połączeniu z sesjami naukowymi pro-
wadzonymi przez samych uczestników. Obecnie do Stowarzyszenia na-
leży 38 państw, głównie z Europy, ale nie tylko. Grają również lekarze z 
Argentyny, Brazylii, Izraela, Tajwanu, Australii, Singapuru, Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych, Peru czy Nowej Zelandii.

 Zawody są rozgrywane w różnych kategoriach wiekowych, począw-
szy od open (do 35 lat), +35, następnie co 5 lat aż do +80. Rywalizacja 
toczy się w singlu, deblu, mikście a także w Pucharze Narodów, na wzór popularnego 
Hopman Cup, gdzie reprezentacje poszczególnych państw rywalizują między sobą. Dla 
odpadających w pierwszym meczu organizowane są turnieje pocieszenia. Osoby towa-
rzyszące, nie będące lekarzami, również mogą brać udział w turnieju w tzw. kategorii ‚Non 
MD’ (Non Medical).

W tym roku na Malcie Polskę reprezentowało aż 31 lekarzy, różnych specjalności i z 
różnych izb lekarskich i była to jedna z liczniejszych narodowości. Udało wywalczyć się im 
48 medali, w tym 15 złotych, 12 srebrnych i 21 brązowych. Na uwagę zasługuje występ 
naszych lekarek, które w Pucharze Narodów zdobyły srebrny krążek, przegrywając dopie-
ro w finale z drużyną ze Stanów Zjednoczonych. Spośród Polaków najlepiej wypadły Aga-
ta Wojciuk – stomatolog z Łukowa, Małgorzata Pawelec-Wojtalik – kardiolog dziecięcy z 
Poznania i Bożena Kędzierska – dentystka z Pułtusku. Wszystkie trzy zdobyły po 2 złote 
medale, 1 srebrny i 1 brązowy. Wszyscy Polacy prezentowali się w narodowych strojach 
od firmy Lexus Polska, ufundowanych przez Panią Monikę Małek. Zawody odbywały się 
w Marsa Sports Club – przepięknym obiekcie z ogromną tradycją, który istnieje od 1902 
roku. Oferuje on m.in. 19 kortów (17 z nawierzchnią typu hard i 2 z czerwoną mączką), 
korty do squasha, pole golfowe oraz odkryty basen. Wieczorem po grach turniejowych le-
karze integrowali się imprezach towarzyszących, m.in. w stolicy Malty – Valletcie, na cere-
monii otwarcia i zakończenia Mistrzostw, które odbyły się w hotelu The Westin Dragonara 
w St. Julian’s , z tarasu którego rozpościera się przepiękny widok na Morze Śródziemne. 

Na imprezie na zakończenie MŚ medale za Puchar Narodów wręczała sama Prezy-
dent Malty - Marie Louise Coleiro Preca. Ponadto w trakcie turnieju odbyło się spotkanie 
delegatów z każdego kraju na tzw. ‚President Dinner’, na którym dyskutowano o przyszło-
ści WMTS. Ustalono, że kolejne Mistrzostwa odbędą się 3-9 sierpnia 2019 w Wilnie (Litwa) 
a w 2020 roku lekarze powalczą w Antalyi (Turcja).

Warto wspomnieć również, że na krajowym podwórku lekarze są tenisowo jedną z 
silniejszych grup zawodowych. Pierwsze w historii lekarskiego sportu Mistrzostwa Polski 
w tenisie ziemnym odbyły się w 1991 roku w Olsztynie. W 1999 roku powstało Polskie 
Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy z siedzibą w Olsztynie, które organizuje każdego roku 
kilka turniejów, w tym Letnie i Halowe Mistrzostwa Polski. W turniejach tych może zagrać 
każdy lekarz i dentysta, posiadający dyplom i obywatelstwo polskie. Istnieje możliwość 
członkostwa  w PSTL, co gwarantuje m.in. niższe wpisowe na turnieje oraz obecność w 
rankingu. W ostatnich Letnich Mistrzostwach Polski Lekarzy pod patronatem PSTL w Zie-
lonej Górze wzięło udział 126 zawodników.  Na potwierdzenie tezy o dominacji lekarzy 
w tenisie należy wspomnieć, że w czerwcu tego roku, już drugi raz z rzędu w Poznaniu 
odbył się Trójmecz Tenisowy Lekarze-Prawnicy-Architekci. Po raz drugi bezkonkurencyj-
ni okazali się lekarze. W przyszłym roku PSTL będzie obchodził swoje 20-lecie istnienia, 
dlatego historia zatoczy koło i kolejne Letnie MP odbędą się w Olsztynie. Natomiast rów-
nolegle z Wimbledonem 2019 lekarze zagrają turniej na 4 kortach trawiastych w Micha-
łówku koło Łowicza. Właścicielem kortów jest internista i wielki miłośnik tenisa Wojciech 
Pietrzak. Przed Wimbledonem trenowali u niego m.in. Iga Świątek i Kamil Majchrzak, a 
on sam został odznaczony przez PZT podczas Narodowego Dnia Tenisa w Warszawie w 
podziękowaniu za promocję polskiego tenisa. Wszystkich lekarzy i dentystów zapraszamy 
do udziału w turniejach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. 
Więcej informacji na stronie PSTL.org.

Autor: Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL
Zdjęcia - https://imgur.com/a/HSsDEn8

Mistrzostwach Świata Lekarzy w Tenisie - Malta 2018 

Już po raz ósmy hala tenisowa na tyłach hotelu Blue Diamond pod Rzeszowem gości-
ła nas na jednodniowym turnieju, który w tym roku miał bardzo silną obsadę. Przyje-
chało nas jedenastu zawodników, w tym  kilku nowych „napalonych”  na ostre granie. 
Jak to młodzi - chcieli grać mecze w pełnym wymiarze a nie tylko jednego seta, bo 
takie zasady zaproponowaliśmy. Oni przecież grali w lecie po cztery mecze jednego 

Sport

Turniej Tenisowy Lekarzy o Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie Nowa Wieś 8.12.2018 r.
dnia i jeszcze deble, więc dla nich taki „turniejek to spacerek”. Nie wzięli pod uwagę fak-
tu, że gra na twardym korcie ma inne wymagania. Graliśmy w grupach, każdy z każdym 
i  już po 3 meczach młodzież zaczynała masować się po mięśniach i zamiast biegać 
rzeczywiście chwilami zaczęli ... spacerować a nawet kuśtykać.. Na  koniec, grubo po 
godzinie 21  przyznali mi rację, że to nie takie proste i następnym razem zgadzają się 

na jeszcze bardziej skrócone mecze... Mimo 
zmęczenia młodzi zawodnicy zagrali bardzo 
dobrze.  Jan Kulig dotarł do finału, w którym 
uległ  naszemu mistrzowi jakim jest niepo-
konany od kilku lat Robert Telega z Krakowa. 
Trzecie miejsce  zajęli Jacek Kowal i Paweł 
Łysikowski. Pozostali koledzy, którzy zagrali w 
naszym turnieju: Klepacki Jakub, Kwieciński 
Radosław, Bukiewicz Marcin, Kędzior Tomasz, 
Pasierb Jan, Barlik Artur i Bujak Kazimierz. Po-
dziękowania za wsparcie turnieju przez naszą 
izbę lekarską, dla Pani Doktor Marii Szuber i 
gospodarza obiektu Pana Dyrektora Marka 
Bakowskiego.

Lek. Alek Micał
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Dziś trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodze-
nia bez choinki - iglastego drzewka przystrojonego w 
świąteczne ozdoby - najczęściej bombki, przeróżne anioł-
ki, łańcuchy. Ta bardziej tradycyjna będzie ustrojona w 
orzechy, czerwone jabłuszka, papierowe lub słomia-
ne ozdoby. Znajdą też na niej miejsce pachnące 
pierniki, cukierki - sople lub po prostu zapako-
wane w błyszczące papierki czekoladki.

Pierwsze wzmianki o bożonarodze-
niowym drzewku pojawiły się na przeło-
mie XV i XVI wieku, a pierwszym krajem 
europejskim, w którym strojono cho-
inki były protestanckie Niemcy. Nieco 
później zagościło ono w domach ka-
tolików. 

W wieku XIX choinka przyjęta zo-
stała jako symbol świąt Bożego Na-
rodzenia przez Anglików i Fran-
cuzów, a w dalszej kolejności 
przywędrowała do Europy Połu-
dniowej. Do Polski przywieźli ją nie-
mieccy protestanci w okresie 
zaborów i powoli zaczęła 
wypierać polską podłaźnicz-
kę. 

Polska tradycyjna 
choinka to zazwyczaj 
jodłowe drzewko zdobione 
we wspomniane już prze-
ze mnie jabłka, orzechy, 
pierniczki, ozdoby z 
papieru i słomy - łań-
cuchy, gwiazdy, 
serca, anioły i po-
stacie dziewczyn wy-
konane z tektury z 
doklejoną pięk-
ną twarzą i 
przystrojone w 
wykonane z wielką starannością 
gorsety, spódnice, sukienki; strój 
każdej z nich uzupełniały korale. Kie-
dy dziś wyciągniemy z różnych schowków i 
zakamarków, nieco już sfatygowane, podzi- w i a m y 
ich piękno, precyzję i niesamowitą staranność wykonania. 
Do ozdób z tego okresu należały również wykonane z bi-
buły gwiazdy i serca, obustronnie oklejane przez specjalnie 

Choinka Bożonarodzeniowa
uformowane łezki z gofrowanego papieru. To były prawdzi-
we, przyciągające oko, cudeńka.

Wierzchołek drzewka zdobiła betlejemska gwiazda, a 
oświetleniem były przypięte za pomocą specjalnych 

łapek świeczki.

W wielu domach po dziś dzień, zgodnie z 
tradycją, choinkę ubiera się w wigilię. Zmie-
niły się znacznie ozdoby - dominują bombki 

(zwykle niestety plastikowe), ale wśród 
nich są też te ręcznie wykonane. Mimo 
dużych zmian tradycjonaliści wieszają 
na drzewku orzechy - symbol obfitości i 
jabłka. Jest również dużo ozdób szydeł-
kowych, pięknie ukrochmalonych. Aby 

wprowadzić bardziej świąteczny nastrój 
często wieszamy pachnące domowe pier-

niki, wiązki cynamonu, suszone plastry 
jabłek i cytrusów. Blasku choince 

dodają elektryczne światełka - w 
zależności od upodobań jedno-

barwne lub wielokolorowe. A pod 
choinką przygotowujemy 
prezenty dla całej rodziny, 

które wraz z pierwszą gwiazd-
ką przynosi aniołek.

Prawdziwa świątecz-
na choinka powinna być 

drzewkiem iglastym - uwa-
żanym za symbol życia. Naj-
lepiej jeżeli jest to jodła lub 

sosna (nie osypują sie 
tak łatwo). 

Styl jej ubrania zale-
ży od naszych upodo-

bań. Pojawiają się też 
mody i trendy na 
złoto, czerwień, sre-
bro, biel, a nawet róż 

i granat. Ciągle też 
poszukujemy no-

wych ozdób. 
Czy jest ona bardziej tradycyjna, 

czy stylizowana, nadaje tym świętom 
szczególny charakter, wprowadzając 

dużo ciepła i radości. To przy niej gromadzi się ro-
dzina w czas wigilijnej wieczerzy śpiewając kolę-

d y , podsumowując miniony rok. 

Anna Rydzik 
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Jak dawno temu pomyślał Pan o budowie szopki?

Blisko dwadzieścia lat temu. Kiedy przeszedłem na emeryturę mia-
łem więcej czasu na majsterkowanie. Na początku była to szopka 
niewielkich rozmiarów i znajdowała się w tutejszej kaplicy. Na-
stępnie po wybudowaniu kościoła i objęciu probostwa przez ks. 
Marka Buchmana rozpocząłem dalsze jej powiększanie. Co roku 
pytałem czy mogę zająć więcej miejsca i ku mojemu zadowole-
niu zawsze otrzymywałem pozytywną odpowiedź. Obecnie jest 
ona długa na 11 metrów i szeroka na 5 metrów. To już są pokaźne 
rozmiary. 

Szopka podzielona jest na kilka tematycznych części. 

Tak. Na dole pokazany jest okres Narodzin Chrystusa. W tej części 
jest też Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny oraz Ofiarowanie 
Pana Jezusa w świątyni. Po Bożym Narodzeniu jest ukamienowa-
nie św. Szczepana. Tego fragmentu brakuje w szopce. Jak zdrowie 
pozwoli o tę część chciałbym ją jeszcze rozbudować. 
Po jednej i drugiej stronie szopki są dwa światy wiejski i miejski. 
W tym pierwszym wszystkie budynki są odwzorowaniem zabu-
dowy bieszczadzkiej. Nie ma tu żadnej mojej fantazji, a jedynie 
przekopiowanie zabudowy, która obecnie znajduje się już tylko w 
skansenie. Także będący tam kościół jest przeniesieniem w odpo-
wiedniej skali świątyni bieszczadzkiej. Po drugiej stronie w części 
miejskiej każdy budynek ma swoje miejsce w rzeczywistości. Są 
bazyliki z Lichenia, Watykanu oraz z Rzeszowa, jest rzymskie Co-
losseum, oraz akcenty podkarpackie rzeszowski Ratusz, lotnisko w 
Jasionce czy most Mazowieckiego. W tej szopce historia łączy się 
z rzeczywistością. W tym roku ten układ nieco będzie zmieniony. 
Będzie to niespodzianka dla odwiedzających kościół. Aby lepiej 
poczuć atmosferę przedstawionego świata, z głośników odtwa-
rzane są różne dźwięki. Całość składa się z kilkuset elementów. 

Każdy element zrobiony jest przez Pana?

Tak, każdy człowiek, budynek, zwierzę czy urządzenie. Wykonane 
są z drewna lipowego. Najwięcej czasu zajęło mi zrobienie Bazyli-

ki św. Piotra w Watykanie, a szczególnie te jej kilkucentymetrowe 
figury świętych. Zresztą każdy element jest bardzo pracochłon-
ny. Na dodatek pamiętajmy, że wiele postaci jest w ruchu, a więc 
wyrzeźbienie ich to jedno, a wprawienie w ruch to drugie. Jedna 
osoba rżnie sieczkę, inna robi masło jeszcze inna pompuje wodę. 
Zsynchronizowanie ruchu ręki, głowy i tułowia w każdym przy-
padku było nie lada wyzwaniem. Nie widać ile w każdym człowie-
ku jest sprężynek, przegubów i innych elementów pozwalających 
na ruch. 

By to wszystko się ruszało potrzeba energii, urządzeń napę-
dzających i przewodów.

Tak, pod spodem są setki metrów kabli, mnóstwo różnego rodza-
ju silniczków od magnetofonów czy adapterów poczynając na 

silniku z pralki kończąc. Przy ustawieniu tej 
szopki każdego roku pomaga mi kilku miesz-
kańców Kielanówki. 

Co roku Pan coś zmienia, dorabia, myśli o 
niej przez cały rok. Jaki chciałby Pan aby 
miała ostateczny kształt|?

Chciałbym aby nadal cieszyła dzieci, ale jed-
nocześnie żeby była Ewangelią, aby uczyła 
nas o Chrystusie. Żebyśmy patrząc na nią 
mogli poznać początki chrześcijaństwa. Z 
drugiej strony chciałbym mieć swojego na-
stępcę, bo mam już 84 lata. 

Co ciekawe ta szopka w okresie świątecz-
nym jest ołtarzem, to w niej stoi ksiądz i 
odprawia mszę.

Zaskakuje to przede wszystkim osoby przy-
jezdne. Nie ma chyba zbyt wielu miejsc gdzie 

Buduję szopkę razem z Panem Bogiem
Rozmowa z Augustynem Inglotem twórcą szopki bożonarodzeniowej w Kielanówce koło Rzeszowa. 
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Szpital  Specjalistyczny  ORTOVITA   w Rzeszowie wynajmie 160m2 powierzchni  na działalność medyczną: POZ, stomatologia, rehabili-
tacja, gabinety specjalistyczne,  punkt apteczny, itp. od  01.02.2019 r. Szczegóły:  606-78-34-23.

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA NA GABINET LEKARSKI W PRZYCHODNI OBOK SZPITALA W MIELCU TEL. 600-335-198.

Kreatywny  ZOZ w Sławnie -blisko morza , lasów i jezior, zatrudni lekarza do pracy w POZ . Zapewnione ładne 4-pokojowe mieszkanie i 
dobra współpraca . Jesteśmy zespołem lekarzy POZ, specjalistów i  fizjoterapeutów od 20-tu lat .
Szczegółowe informacje tel. 601 63 59 49 , po 16-tej .

Zapraszamy do odbycia za pośrednictwem Medycznej Platformy Edukacyjnej kursu e-learningowego poświęconego zagrożeniom 
zdrowotnym, będącym skutkiem zanieczyszczenia powietrza. Za jego zaliczenia otrzymają Państwo 5 punktów edukacyjnych. Test 
zaliczeniowy dostępny jest pod linkiem (wymagane zalogowanie):
http://www.medycyna.org.pl/moodle/mod/quiz/attempt.php?id=3573

Bezpłatny dostęp do kursu możliwy jest za pośrednictwem strony: http://www.medycyna.org.pl/moodle/course/category.php?id=51

Według Raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA 2018)z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem w Polsce umierać 
może rocznie ponad 40 tys. osób. Państwa zaangażowanie może podnieść poziom wiedzy naszego społeczeństwa w zakresie zagrożeń 
wynikających z zanieczyszczenia powietrza i środowiska, a dzięki temu pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia Polaków. 

Zapraszamy do współpracy
Zespół realizatorów kampanii 
„Czas na czyste powietrze”
www.czasnaczystepowietrze.pl

Kontakt telefoniczny Agnieszka Zamencka +48 601 984 237, dr Anna Koprowicz +48 606 373 017

zastosowane jest takie rozwiązanie. Wierni spoza Kielanówki zastana-
wiają się na przykład jak wchodzi do szopki ksiądz prowadzący mszę. 

Jak długo trwa ustawianie i podłączanie szopki?

W tym roku rozpoczęliśmy 8 grudnia, a po raz pierwszy zacznie 
działać w Wigilię. Potem aż do lutego będzie ją oglądać kilka tysię-
cy osób. Nie tylko z Rzeszowa, Podkarpacia ale z całej Polski. Ostat-
nio na przykład dostałem bardzo miły list od mieszkańca Opola. 

Skąd u Pana tak wspaniałe umiejętności?

Nie kształciłem się w tej dziedzinie, ponad 40 lat pracowałem 
w rzeszowskiej WSK. To dar od Pana Boga. Szopka to jedno, ale 

wyposażenie kościoła to druga sprawa. Zrobiłem między innymi 
stacje Drogi Krzyżowej, kinkiety na ściany czy ramy do obrazów. 
To wszystko jest wykonane z mosiądzu. Bardzo lubię takie maj-
sterkowanie. 

Od dzieciństwa to robię. W tej pracy bardzo pomaga mi czytanie 
książek, przede wszystkim o świętych i głęboka wiara. Kiedy do-
wiaduję się o ich życiu, o ich niezłomności wiem, że nie ma zadań 
których bym nie wykonał. Każdego roku przed rozpoczęciem bu-
dowy szopki modlę się do Boga o pomoc. Zawsze mi pomaga. 
Mogę powiedzieć, że zawsze budujemy ją we dwóch. 

Dziękujemy za rozmowę

Fotografie: Zdzisław Świeca

Świąteczny czas

Ogłoszenia
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