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Już po raz trzydziesty trzeci odbył się Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rze-
szowie. 16 marca w siedzibie OIL przy Al. Lubomirskich podsumo-
wano miniony rok i ustalono zadania na rok 2019. Obszerna relacja z 

tego wydarzenie w dalszej części Biuletynu. 

W tym numerze podejmujemy ważny obecnie w środowisku medycz-
nym temat  odry zakaźnej choroby, która na początku XXI wieku znów się 
pojawia z powodu oporów społecznych  dotyczących szczepień. 
W cyklu Rzeszowskie Oddziały  Kliniczne   prezentujemy  Kliniczny Od-
dział Otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym nr 1.

Cieszy nas, że rozpoczęty w poprzednim numerze cykl Repetito mater 
studiorum est….spotkał się z odzewem o czym także można przeczytać 
w tym numerze.

W naszej stałej rubryce poświęconej pasjom lekarzy przedstawimy dok-
tora Marcina Kunickiego z Centrum Medycznego w Łańcucie, zapalone-
go motocyklistę który przekonuje  że motocyklista czuje więcej.
Nie zabraknie także innych stałych cykli.
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Zjazd

XXXIII  Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowy Zjazd Lekarzy już za nami. 16 marca w siedzibie OIL w Rzeszowie przy Al. Lubomirskich 
odbył się kolejny trzydziesty trzeci Zjazd samorządu lekarskiego. Frekwencja dopisała, delegaci mogli 
podsumować miniony rok, a także ustalić prace i przede wszystkim budżet na rok 2019. 

Rok 2018 w rzeszowskim samorządzie lekarskim pod wzglę-
dem finansowym zakończył się na plusie. Koszty naszej Izby 
należą do najniższych w Polsce,  a sytuacja finansowa  Izby 
jest stabilna i dobra podkreślił prezes ORL dr n, med. Wojciech 
Domka. Szef rzeszowskiego samorządu lekarskiego podsu-
mowując miniony rok podziękował wszystkim koleżankom i 
kolegom działającym w strukturach izby za całoroczną pracę. 
Podkreślił zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obo-
wiązków związanych z pracą w różnych komisjach rzeszow-
skiej Izby Lekarskiej. Podczas  obrad delegaci zapoznali się m. 
innymi  ze sprawozdaniem Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej. Jak mówił dr n. med. Włodzimierz Wnęk 
w 2018 roku najczęstszymi powodami skarg były nieetyczne 
zachowania lekarzy, zwraca też uwagę liczba spraw dotyczą-
cych reklamy. Podczas kilkugodzinnych obrad delegaci usły-
szeli również sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego, 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Stomatologicznej, Komisji Młodych 
Lekarzy,  Komisji Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz 
Komisji  Emerytów i Rencistów.  Wszystkie sprawozdania publi-
kujemy w tym numerze Biuletynu.  

Przed rozpoczęciem zjazdu odbyła się bardzo miła uroczystość 
wręczenia dr Barbarze Duhl odznaczenia Meritus Pro Medicis. 
To wyróżnienie zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady 
Lekarskiej 18 czerwca 2004 roku. Przyznawane jest lekarzom i 
innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samo-
rządu lekarskiego. Odznaczenie wręczył Kanclerz Kapituły prof. 
dr hab. Andrzej Wojnar. 
Pani dr Barbara Duhl od 30 lat pracuje na rzecz samorządu 
lekarskiego.

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie obecnie zareje-
strowanych jest  4950 lekarzy, w tym 3730 lekarzy, 1213 leka-
rzy dentystów  oraz 7 osób z podwójnym prawem wykony-
wania zawodu. W tym roku staż odbywać będzie 134 lekarzy 
po studiach, a prawo wykonywania zawodu po stażu otrzy-
mało 114 osób, w tym 2 cudzoziemców. Do rzeszowskiej 
Izby z innych samorządów lekarskich  przeszło 59 osób, na-
tomiast 41 osób przeniosło się do innych izb lekarskich. W 
2018 roku 30 lekarzy należących do OIL w Rzeszowie złożyło 
wnioski o pracę w innych krajach UE.  W minionym roku 36 
osób zostało skreślonych z rejestrów samorządu z powodu 
śmierci.
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XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Rzeszowie

16 marca 2018

Zjazd

UCHWAŁA  Nr 1
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca  2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy

§  1
XXXIII   Okręgowy  Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   regulamin  zjazdu, 
który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
   

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

         
      

UCHWAŁA  Nr 2
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§  1
XXXIII  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje porządek obrad, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
za rok 2018

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie odbywały się co tydzień. Okręgowa Rada Le-
karska spotkała się 8 razy.
W marcu 2018 r w Rzeszowie odbył się Okręgowy Zjazd Sprawoz-
dawczo-Wyborczy. Delegaci wybrali nowe władze OIL w Rzeszowie; 
Prezesa, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
Okręgową Radę Lekarską. W imieniu wszystkich wybranych i swoim 
własnym bardzo serdecznie dziękuję Delegatom za wybór.
W dniach 25 – 26 maja 2018 r. w Warszawie odbył się Zjazd Krajowy. 
Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Nowym Prezesem NIL został prof. Andrzej Matyja – były Prezes OIL 
w Krakowie. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
został ponownie kol. Grzegorz Wrona.
W styczniu 2018 r m. in. po protestach lekarzy rezydentów nastąpi-
ła zmiana na stanowisku Ministra Zdrowia. Nowym ministrem został 
prof. Łukasz Szumowski. Jak należało oczekiwać minister starał się 
przez cały rok nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów. Często spo-
tykał się z prezesem NIL, starał się reagować na zgłaszane problemy. 
Jesienią Minister Szumowski powołał zespół ds. opracowania projektu 
Ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
aktów wykonawczych do ustawy. Choć był to zespół powołany przez 
Ministra, w jego skład weszło kilku członków Naczelnej Rady Lekar-
skiej. Bardzo trudno przewidzieć jakie będą dalsze losy tego projektu 
ponieważ niestety w dalszym ciągu główną rolę odgrywa tzw. wola 
polityczna.

Jednym z punktów porozumienia z MZ była regulacja (wzrost) płacy 
lekarzy specjalistów zatrudnionych tylko w jednym zakładzie pracy. 
Zmiany zostały wprowadzone we wrześniu, choć jak zwykle musiał 
temu towarzyszyć pewien chaos informacyjno-administracyjny.
Zmiany na lepsze zawsze cieszą. Niestety mam wrażenie, że po raz 
kolejny sprawa została „załatwiona” doraźnie i nadal brak koncepcji 
rozwiązań systemowych. Co więcej, każdy kolejny miesiąc utwierdza 

mnie w przekonaniu, że prawdziwe problemy są jeszcze przed nami.
Tak więc ponownie mamy nowego ministra, który załagodził konflikt, 
chętnie rozmawia (na razie) i dostał kolejny kredyt zaufania. Czas płynie, 
problemy te same, błędy podobne. I tak w kółko. Do następnego razu.
Jak pamiętamy od stycznia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wprowadził możliwość wypisywania i przekazywania drogą elektro-
niczną zwolnień lekarskich. Choć sama idea wydaje się słuszna i ce-
lowa, podzielam do dzisiaj opinię wielu kolegów, że po pierwsze jest 
to kolejna czynność administracyjna obciążająca lekarza a po drugie 
istnieje obawa, że systemy elektroniczne (ZUS-u w szczególności) nie 
osiągnęły jeszcze dostatecznego zaawansowania technologicznego. 
Od początku 2018 r ZUS jako instytucja zintensyfikował działania achę-
cające lekarzy do wystawiania e-zwolnień. Po jesiennych „manewrach” 
problem został rozwiązany, lekarze w większości dostosowali się do 
wymagań ZUS-u. Niestety nie wszystko przebiegało zgodnie z dekla-
racjami i oczekiwaniami.

Na przełomie roku 2018 i 2019 po trudnych uzgodnieniach wykonano 
większość drogi dojazdowej oraz parking. Na rok bieżący pozostało 
założenie ogrodu, docelowe zagospodarowanie terenu wokół pała-
cyku oraz wyposażenie wnętrz.
Dziękuję Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
kol. W. Wnękowi, Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Lekarskie-
go kol. Z. Piechocie oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy 
angażowali się w działalność samorządu lekarskiego. Z pewną ulgą 
zauważyłem ustabilizowanie się liczby spraw prowadzonych przez 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sąd Lekarski. Temat 
ten będzie omawiany w odrębnych sprawozdaniach.
Koledzy korzystający z pomocy Pani mec. Joanny Paśkiewicz oraz Pani 
Anny Bandelak wysoko oceniają ich profesjonalizm. Od lutego 2019 r. 
decyzją Rady rozszerzyliśmy zakres współpracy z Panią mec. Joanną  
Paśkiewicz.

Z bardzo dużym niepokojem patrzę na źle w mojej ocenie uregulo-
waną sprawę dodatkowego ubezpieczenia lekarzy. Ze względu na 
monopolistyczne zapędy firm ubezpieczeniowych oraz istniejące 
ustawodawstwo niezbędne są prace, które docelowo zabezpieczą le-
karzy przed problemami finansowymi w przyszłości.
Komisja socjalno - bytowa. Udało się utrzymać zapomogi losowe, do-
finansowania związane ze specjalizacją, odprawy pośmiertne oraz na-
grody dla naszych najstarszych seniorów. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się również możliwość korzystania z naszego mieszkania w 
Warszawie. W przyszłym roku będziemy musieli niestety przeznaczyć 
większą kwotę na jego remont.

Koszty działalności naszej izby są jedne z najniższych w Polsce. Tak jak 
mówiłem podczas ostatniego Zjazdu sytuacja finansowa naszej Izby 
jest stabilna i dobra. W tym roku możemy zastanawiać się nad nowymi 
wydatkami na rok przyszły.

Niezmiennie chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowa-
nia dla Koleżanek i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. 
Z podziwem patrzę na Waszą działalność, szczególnie tę, która doty-
czy Koleżanek i Kolegów już niepracujących. Dla nich możliwość spo-
tkania się jest często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w którym 
spędzili większość życia.  Cieszę się, z nawiązanej współpracy z eme-
rytami z samorządu radców prawnych. Życzę wielu udanych wspól-
nych spotkań. Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i apeluję o dalszą 
aktywność.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, w szcze-
gólności Koleżance Marii Szuber. Komisja co roku organizuje kilka im-
prez o zasięgu ogólnopolskim. Wymaga to ogromnego zaanga
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żowania. Sądząc po liczbie uczestników i zainteresowaniu z jakim co 
roku spotykają się te imprezy, działalność taka jest zdecydowanie po-
trzebna i zasługuje na duże uznanie. Niestety w tym roku nie udało się 
zorganizować mistrzostw w narciarstwie. Wpływ na to miała zarówno 
coraz mniej przewidywalna pogoda jak i nowy właściciel ośrodka w 
Bystrem.

Bardzo dziękuję kolegom z Komisji Stomatologicznej, w szczególności 
wiceprezesowi Kol. R. Maksymowiczowi. Organizowane konferencje o 
charakterze międzynarodowym pozwalają na wymianę doświadczeń, 
kształcenie i doskonałą integrację środowiska dentystów.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej pod 
przewodnictwem Kol. Andrzeja Pluty. Komisja pracuje bardzo inten-
sywnie zarówno ze względu na znaczący wzrost liczby opiniowanych 
badań klinicznych, jak i badań prowadzonych przez naszych Kolegów.
Zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez Ośrodek 
Kształcenia Medycznego działający w strukturach Izby. Władze Ośrod-
ka starają się, aby interdyscyplinarny charakter szkoleń pozwolił na 
właściwe realizowanie założeń obowiązku kształcenia ustawicznego.
Cieszę się, że mogę podzielić się z Państwem swoim zadowoleniem 
dotyczącym współpracy Samorządu z władzami Wydziału Medyczne-
go, z Panem Dziekanem Arturem Mazurem w szczególności. Dosko-
nale układa się również współpraca z Wojewodą Podkarpackim Panią 
dr Ewą Leniart.

W jesieni 2018 r odbyły się wybory samorządowe. Mam nadzieję, że 
nowy „stary” Zarząd naszego województwa nie zaniecha zasięgania 
opinii Samorządu w niektórych sprawach. Choć nie są to rozmowy 
proste i nasze opinie nie zawsze są brane pod uwagę a czasem wręcz 
istnieje pokusa by wykorzystać je do celów politycznych, uważam, że 
relacje te należy podtrzymywać. Czasem to jedyna droga aby uświa-
domić władzom nasze problemy.
Serdecznie dziękuję kol. Beacie Kożak, naszemu skarbnikowi, która wy-
kazuje dużą dbałość o przyzwoity bilans Izby.
W karnawale odbywają się coroczne Bale Lekarza. Cieszę się, że to sta-
ły punkt wpisany w kalendarz. Dziękuję kol. Szuber i kol. Maksymowi-
czowi za organizację. W tym roku gościem honorowym był Prezydent 
m. Rzeszowa dr hc Tadeusz Ferenc wraz z małżonką.
Na koniec tradycyjnie podziękowania dla Pani Stefanii Kościółek i jej 
Zespołu za sumienną i uczciwą pracę.
        

Wojciech  Domka

UCHWAŁA  Nr 3
XXXIII   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca  2019 r.
w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Rzeszowie

§  1
XXXIII   Okręgowy   Zjazd    Lekarzy   przyjmuje    sprawozdanie   
Okręgowej  Rady    Lekarskiej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do 
niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ OIL W RZESZOWIE

za rok 2018

W roku 2018 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pra-
cował przy pomocy 26 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.      
                                                               
W okresie  styczeń 2018 – grudzień 2018 do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 61 nowych 
skarg. Zakończono ogółem 62 sprawy. W tym odmówiono wszczęcia 

postępowania  wyjaśniającego w 39 sprawach, natomiast w 18 spra-
wach  przeprowadzone postępowanie wyjaśniające zakończyło się 
umorzeniem postępowania wyjaśniającego. Do Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Rzeszowie przekazano 2 sprawy wraz z wnioskami o 
ukaranie 3 lekarzy. 
Na okres następny do rozpoznania pozostało 40 spraw w tym 18 
spraw zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia postępo-
wania karnego. 
Najczęstszymi powodami skarg składanych do rzecznika w 2018r było: 
nieetyczne zachowanie lekarza (32 skarg),  brak należytej staranności 
lekarza (26 skarg),  udział lekarzy w reklamie (3 skargi).
Zwraca uwagę większa ilość spraw dotyczących reklamy. Pomimo 
przeprowadzonego szkolenia przez mec. Joannę Paśkiewicz nadal 
część Kolegów i Koleżanek nie dostosowała swoich witryn interneto-
wych do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 
Rozpatrywane w 2018r skargi najczęściej dotyczyły:
psychiatrii dorosłych i dzieci (w  10 przypadkach)
stomatologii zachowawczej (w 7 przypadkach)
chorób wew. (w 5 przypadkach)
ginekologii (w 4 przypadkach)
pediatrii (w 3 przypadkach)
protetyki stomatologicznej (w 3 przypadkach)
biegłych sądowych, orzeczników ZUS (w 3 przypadkach)
innych dziedzin (w 13 przypadkach)
 
Grono Rzeczników opuścił lek. Krzysztof Smolik, który pełnił funkcję 
zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej od 
2013r.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej 

dr n. med. Włodzimierz Wnęk

        
          

UCHWAŁA  Nr 4
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.
w sprawie przyjęcia  sprawozdania  

Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
w Rzeszowie

§  1
XXXIII  Okręgowy  Zjazd Lekarzy  przyjmuje sprawozdanie Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie  -  stano-
wiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Rzeszowie za 2018 rok

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 osobo-
wym.
 
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie sprawoz-
dawczym ( 01.01.2016 r.  – 31.12.2016 r.)  wpłynęło 18 spraw w tym  4 
wnioski o ukaranie.  
Dodatkowo z 2017  roku pozostało do rozpatrzenia  9 spraw. 
25  spraw dotyczyło  zażaleń  na postanowienia Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Odbyły się 2 wokandy sądu. W 2018  roku przeprowadzono 1 rozpra-
wę główną  oraz  26 posiedzeń sądu.   Orzeczono :

2 upomnienia  ( prawomocne).

1 sprawę przekazano do NSL celem wyznaczenia  innego Sądu 
Lekarskiego. 

Podczas posiedzeń Sąd rozpatrywał 26 spraw. Dotyczyły one  rozpa-

Zjazd
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trzenia zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej o umorzeniu postępowania lub o  odmowie 
wszczęcia  postępowania .

5-ć spraw uchylono i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej  celem ponownego rozpatrzenia. 

W 20 przypadkach  utrzymano w mocy postanowienie Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
W sprawie    1  lekarza  umorzono postępowanie  ( postanowienie jest 
nieprawomocne)

W  1 sprawie   wniesiono odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego.  
Odwołanie zostało wniesione przez pokrzywdzonego.   

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało 
naruszenie art. 1. 8, 40, Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. Zdecydowaną większość 
stanowią sprawy z zakresu stomatologii.  
Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim braku 
należytej staranności  podczas prowadzonego postępowania leczni-
czego. 
Kolejnymi przyczynami były : 
- brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta, ale ró wnież  
do drugiego lekarza.   
Przewodniczący  Sądu uczestniczył w szkoleniu  zorganizowanych 
przez Naczelny Sąd Lekarski.
Wszystkim Sędziom Okręgowego Sądu Lekarskiego składam podzię-
kowanie  za dobrą merytoryczną pracę przy wydawaniu orzeczeń i 
postanowień.

Przewodniczący OSL Zenon Piechota

Zjazd

UCHWAŁA  Nr 5
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca    2019 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  
Okręgowego   Sądu  Lekarskiego w Rzeszowie  

w Rzeszowie

§  1
XXXIII   Okręgowy    Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   sprawozdanie  Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do 
niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

                                           

UCHWAŁA  Nr 6
XXXIII     Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie

§  1

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

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Rozliczenie finansowe OIL w Rzeszowie za 2018 r.
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Zjazd

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Rozliczenie finansowe OIL w Rzeszowie za 2018 r. - sumy:

Przychód 2018r.      -   3.361.934,40
Koszty uzyskania przychodów    -   1.988.320,07
Wynik finansowy      -   1.373.614,33   

Sporządziła : Zofia Brzęk
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Zjazd

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2018 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w 
Rzeszowie  w roku 2018 pracowała w składzie 5 osobowym:
Przewodniczący – Andrzej Bednarski
V-ce przewodniczący – Stanisław Małecki
Członkowie :  Jolanta Stec- Szwedo, Barbara Ornat i Antoni Bereś

Komisja Rewizyjna w dniu 06 lutego 2019 r. przeprowadziła kontrolę 
dokumentacji finansowej dotyczącej 2018 r. Przeprowadziła kontro-
le raportów kasowych za miesiąc III, VI i X 2018 roku  pod względem 
formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli stwierdzono zgod-
ność dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym, for-
malnym i rachunkowym.  Stwierdzono iż dokumenty finansowe są 
prawidłowo opisane i zestawione chronologicznie. Wyczerpujących 
odpowiedzi na pytania członków Komisji udzieliła główna księgowa 
Izby p. Zofia Brzęk.

Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 
2015 do 2018 roku. 

W 2015 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–      4.700,00 zł 
W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
-      22.520,00 zł  
W 2017 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–     69.740,00 zł      
W 2018 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  
–   335.880,00 zł
(Stan na 31.01.2019)

Z porównania stanów zaległości na koniec 2017 r. i 2018 r. wynika, że 
należności    z poprzednich lat zostały w znacznym stopniu uregu-
lowane ale według danych na dzień 31.12.2018 ilość osób zalegają-
cych ze składkami to 1056. (21 %)

W miesiącu lutym wysłano  monity do lekarzy , którzy zalegają z płat-
nością składek.  Zaległe składki  za 2015 i  2016 rok  poddano ścią-
gnięciu administracyjnemu.  

Kontrolą objęto również  wykorzystywanie miejsc noclegowych w 
mieszkaniu w Warszawie.  Dopłata  do utrzymania mieszkania  w 
2018 roku wynosiła   16.753,53  złotych po uwzględnieniu amortyza-
cji, czyli dopłata wyniosła ok.10.000 złotych więcej niż w roku 2017. 

Analizowano również koszty związane z kontynuacją remontu sie-
dziby izby i jej otoczenia. 

W 2018 roku rozpoczęto wykonywanie miejsc parkingowych na 
posesji, na cel ten według kosztorysu wydatkowanych będzie 
447.582,94 złotych. Dotychczas w roku 2018 zapłacono wykonawcy 
300.413,44. 
W najbliższym czasie planowane jest wykonanie przed frontem bu-
dynku ogrodu ale brak jest aktualnego kosztorysu.
Za  2018 r. otrzymano refundację  od Ministerstwa Zdrowia  za czyn-
ności przejęte od administracji państwowej, w wysokości 186.033,00 
zł. Koszty poniesione wyniosły   252.586 złotych. Wysokość dotacji 
uzależniona jest od ilości członków OIL. Według stanu na dzień 
01.11.2018 ich ilość to 4942 lekarzy i lekarzy dentystów.     

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działal-
ność funduszy działających w  OIL w Rzeszowie: 

Fundusz  Szkoleniowy – w 2018 roku  wykorzystano 172.140,00 zł , 
do wykorzystania  w 2019 roku pozostało  70.132,35  zł

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2018 r. wykorzystano   61.560,00   
zł  do wykorzystania w 2019 roku pozostało 76.911,29 zł. 

Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2018 roku  wyko-
rzystano 14.500,00 zł .

Komisja  Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy  o 
zwiększenie odpisu na ten fundusz z 0,5% do 1,0% ze względu na 
zwiększenie liczby beneficjentów z 3 do 6 osób.

Rok  2018 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem finansowym 
(1.373.614 zł). 

Należy w tym miejscu nadmienić, że spłacono dodatkowo 1 milion 
złotych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na remont siedziby 
izby co pozwoliło zaoszczędzić na spłacie odsetek ok. 24.000 złotych 
w skali roku. Kwota kredytu pozostała do spłaty to 849.977 złotych 
(stan na dzień 31.12.2018).

Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i finan-
sowej OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie
lek. Andrzej Bednarski

                                        
UCHWAŁA  Nr 7

XXXIII   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia   16 marca  2019

 sprawie przyjęcia  sprawozdania
 Okręgowej Komisji Rewizyjnej

w Rzeszowie

§  1
XXXIII  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do 
niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

UCHWAŁA  Nr  8
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca  2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie

§  1
XXXIII   Okręgowy     Zjazd   Lekarzy  udziela   absolutorium   Okrę-
gowej  Radzie   Lekarskiej w  Rzeszowie.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka
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Zjazd

Preliminarz OIL w Rzeszowie na 2019 r.
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Zjazd

Preliminarz OIL w Rzeszowie na 2019 r. - sumy:

Przychód  -   3.250.000,00      
Koszty   -   3.029.550,00       
Rezerwa   -      220.450,00    

Sporządziła : Zofia Brzęk

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

UCHWAŁA  Nr  9
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia   16 marca    2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu  Okręgowej Izby  Lekarskiej

w Rzeszowie na rok  2019 r.

 §  1
Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na rok 2019  we-
dług preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały.

§  2
XXXIII  Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie udziela upoważnienia Okręgowej 
Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do przenoszenia środków finansowych pomię-
dzy poszczególnymi pozycjami budżetu w granicach przewidywanych docho-
dów i wydatków.

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

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

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

UCHWAŁA  Nr  10
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.
sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2018  r.

§  1
Dodatni  wynik finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  za 2018 r. 
zwiększa fundusz własny.

§  2
Wykonanie uchwały  powierza się Prezesowi ORL w Rzeszowie.

§  3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej ORL w Rze-
szowie.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

UCHWAŁA  Nr  11
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 9 XXV OZL w Rzeszowie  z dnia 10.04.2010 
r.  w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszo-

wie.

§ 1
W uchwale nr 9 XXV OZL w Rzeszowie z dnia 10.04.2010 r.   w sprawie przyjęcia 
regulaminu ORL, § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Podczas  pierwszego  posiedzenia  Okręgowa  Rada  Lekarska  ustala liczbę 
członków Prezydium i dokonuje wyboru Wiceprezesów  (co najmniej jeden jest 
lekarzem dentystą) , Sekretarza, Zastępcę Sekretarza Skarbnika oraz członków 
Prezydium, którzy wraz z Prezesem ORL tworzą Prezydium ORL

§ 2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

UCHWAŁA  Nr  12
XXXIII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  16 marca   2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 13 XIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 
z dnia 20.03.1999 r w sprawie utworzenia Funduszu Pomocy Dzieciom Zmar-
łych Lekarzy

§ 1
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Fundusz o którym mowa w § 1 tworzy się z 1 % odpisu ze składek człon-
kowskich”.

§  2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

Sekretarz  XXXIII  Zjazdu Lek. Danuta  Dziuba
Przewodniczący XXXIII Zjazdu lek. Krzysztof  Marchewka

Sprawozdanie z działalności Komisji Młodych Lekarzy ORL
w Rzeszowie  za rok 2018

W ramach działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy w 2018 roku odbyły się 4 
posiedzenia w dniach 24 kwietnia, 4 września, 29 września oraz 27 listopada. 
Komisja objęła patronażem cykl warsztatów z „Diagnostyki i terapii układu ru-
chu” dla lekarzy członków OIL w Rzeszowie, członkowi komisji odbyli szkolenie 
z zakresu Social Media organizowane przez OIL w Warszawie.

Przewodniczący
Komisji Młodych Lekarzy ORL w zowie 

lek. med.  Stepan Lysak

Sprawozdanie 
Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie za rok 2018

W okresie od marca 2018 do końca lutego 2019r odbyły się 4 posiedzenia Ko-
misji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie w tym jedno wyjazdowe w Słoku k. 
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Zjazd

Bełchatowa gdzie odbyła się konferencja posiadająca rangę krajową organizo-
wana przez OIL w Łodzi  oraz jedno posiedzenie Prezydium Komisji. 
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej VII Kadencji odbyło się w dniu 
17.04.2018r. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego Komisji oraz 
Prezydium Komisji. Przewodniczącym Komisji został jednogłośnie wybrany kol. 
Radosław Maksymowicz, jako Zastępców wybrano kol. Dariusza Paligę i kol. Je-
rzego Blajera, sekretarzem Komisji została kol. Beata Kożak.
Powołano również 5 zespołów do pracy w Komisji Stomatologicznej ORL w 
Rzeszowie. W posiedzeniach komisji, oprócz członków brali udział również kon-
sultanci wojewódzcy w dziedzinach stomatologicznych z głosem doradczym 
i zaproszeni goście.
Głównym tematem debat na posiedzeniach było dostosowanie praktyk sto-
matologicznych do nowych wymogów UE , czyli posiadania separatorów do 
amalgamatu oraz kwestia dofinansowania zakupu , montażu i serwisowania 
tych urządzeń.
Komisja Stomatologiczna debatowała nad problemem zaostrzonych przepi-
sów dotyczących badań epidemiologicznych wykonywanych przez gabinety 
zabiegowe a nadzorowanych przez Stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Komisja Stomatologiczna zajęła również stanowisko w sprawie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, której obowiązek prowadzenia został ustalony na 
dzień 1.01.2019r. w oparciu o opinię i wiedzę lek. dent. Dariusza Paligi, który 
jest członkiem zespołu ds. Elektronicznej dokumentacji medycznej w Naczelnej 
Izbie Lekarskiej.
Komisja wyraziła poparcie dla całego protestującego środowiska lekarskiego w 
sprawie wymogu wystawiania e-zwolnień .
Członkowie Komisji Stomatologicznej również udzielają się w pracy w Naczel-
nej Komisji Stomatologicznej i Naczelnej Radzie Lekarskiej. Lek. dent Rado-
sław Maksymowicz został wybrany na członka Prezydium Komisji Stomatolo-
gicznej NRL. Lek. dent. Beata Kożak została członkiem Zespołu ds. Rejestracji 
praktyk lekarskich przy NRL oraz lek. dent. Alina Nowak-Grzesiuk i lek. dent. 
Małgorzata Hałdys weszły w skład zespołu ds. Systemu świadczeń stomato-
logicznych finansowanych ze środków publicznych przy Naczelnej Komisji 
Stomatologicznej.
Komisja Stomatologiczna w okresie sprawozdawczym zorganizowała dwie 
konferencje naukowo-szkoleniowe , dwudniową w październiku 2018r zakoń-
czoną bankietem jesiennym oraz trzydniową w lutym tego roku. Konferencja ta 
miała rangę konferencji międzynarodowej przy udziale wykładowców ze Sło-
wacji , Hiszpanii i Włoch i  zakończyła się Balem Lekarza.

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

Sprawozdanie Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL
w Rzeszowie za 2018r.

Komisja w ubiegłym roku pracowała w następującym 7 osobowym składzie:
Przewodnicząca:   lek. med. Maria Szajner
Wiceprzewodnicząca: lek. Dent. Zofia Koczela - Wlazło
                         lek. Dent. Małgorzata Rodzińska
Sekretarz:  lek. med. Józefa Kukulska-Kędzierska
Członkowie:  lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut
  lek. med. Halina Dorska 
  lek. med. Stefania Zawora
                      lek. med. Iwona Krupa działająca w Klubie Seniora na 
terenie Stalowej Woli.
 
W roku 2018r program działalności naszej Komisji był ustalony na 8 spotkaniach 
zarządu.
W następstwie tego zorganizowano:
1. Spotkanie opłatkowo – noworoczne razem z Klubem Seniora radców 

prawnych z którymi współpracujemy od 2017r.
2. Spotkanie w Klubie Seniora jedynie dwa razy z okazji „mikołajek” i święta 

kobiet, ponieważ ilość uczestników w Klubie ostatnio stanowiły tylko po-
jedyncze osoby.

3. Wycieczkę jednodniową w Bieszczady, przejazd kolejką na trasie Cisna – 
Majdan – Przysłup, zakończoną obiadem.

4. Dwa zebrania naukowe w którym uczestniczyli również zaproszeni radcy 
prawni. Tematem zebrań były: „Choroby odzwierzęce zakaźne” i „Borelioza”. 
Wykłady prezentowała lek. Jolanta Kluz – Zawadzka.

Komisja kontynuuje w dalszym ciągu: 

- uroczyste spotkania z udziałem Prezesa ORL w Rzeszowie dr n. med. Wojcie-
cha Domki na którym w tym roku uhonorowano 17 kolegów i koleżanek senio-
rów z rocznika 1933., wręczając im tabliczki pamiątkowe oraz ustaloną kwotę 
pieniężną.
- wysyłanie do wszystkich seniorów z naszej izby życzenia świąteczne z okazji 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz odwiedzanie tych, którzy ze względu na 
stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w spotkaniach. W czasie odwiedzin zostają 
wręczone im okolicznościowe paczki, a tym z którymi jest utrudniony kontakt 
zostały przesłane życzenia wraz z bonami świątecznymi.

Na terenie Stalowej Woli i okolic lek. Irena Krupa zorganizowała w ubiegłym 
roku 4 spotkania koleżeńskie na każdym z których uczestniczyło 10 – 15 osób. 
Ponadto zorganizowała wycieczkę – spływ rzeką San połączoną z degustacją 
dawnych, lokalnych potraw flisackich a także wycieczkę połączoną ze zwiedza-
niem Muzeum Bombek w Nowej Dębie. Organizowana jest też pomoc kole-
żeńska dla niesprawnych seniorów.
Na koniec Komisja apeluje jak zawsze do obecnych tu delegatów, aby w swoich 
środowiskach pracy propagowali przyjmowanie naszych lekarzy emerytów w 
pierwszej kolejności z należytym szacunkiem.

Przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
lek. Apolonia   Maria  Szajner

SPRAWOZDANIE 
Komisji ds rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Komisja  pracowała w składzie:
Przewodniczący           - lekarz dentysta Radosław Maksymowicz 
Wiceprzewodniczący     - dr n.med. Wojciech Domka
Sekretarz          - lekarz Krzysztof Marchewka 
Członek                          - lekarz dentysta Alina Nowak-Grzesiuk 
 
Komisja nadzorowała prowadzenie komputerowego Okręgowego Rejestru 
Lekarzy i terminowe przesyłanie replikacji do Centralnego Rejestru Lekarzy Na-
czelnej Izby Lekarskiej.  
Liczba aktualnych członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie na dzień  
31 grudzień  2018 r. wynosiła 4950 lekarzy w tym:  3730  lekarzy ,  1213 lekarzy 
dentystów i 7 lekarzy z podwójnym prawem wykonywania zawodu. 
Komisja wnioskowała o podjęcie uchwał przez Okręgową  Radę lekarską lub 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie w następujących spra-
wach:
przyznania prawa wykonywania zawodu dla lekarza, lekarza dentysty w celu 
odbycia stażu podyplomowego 134 przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym 114 przyznania prawa wy-
konywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lekarzowi cudzo-
ziemcowi 2 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi, który uzyskał 
obywatelstwo polskie   2
1 wniosek w sprawie ponownego przyznania  prawa wykonywania zawo-
du lekarzowi cudzoziemcowi, uznanie formalnych kwalifikacji lekarza wyda-
nie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza  1 skierowania lekarza na 
przeszkolenie w związku z przerwą  trwającą dłużej niż 5 lat  2 59 wniosków 
w sprawie wpisania lekarzy/lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z 
innej okręgowej izby lekarskiej, 41 wniosków w sprawie skreślenia w związku 
z przeniesieniem do innej Izby, skreślenia lekarzy z powodu upływu ważności 
prawa wykonywania zawodu lekarza  2.     
Zarządzeniem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie  skreślono 36 
lekarzy z powodu śmierci. 
W okresie sprawozdawczym  30  lekarzy członków OIL złożyło podania o  wy-
danie  zaświadczeń niezbędnych przy  ubieganiu się o pracę w państwach Unii 
Europejskiej. Ogółem wydano 32 zaświadczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów 
takich jak: zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji 10, zaświadcze-
nie potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza dentysty 1, zaświad-
czenie o postawie etycznej 17,  zaświadczenia o równorzędności specjalizacji 4.
        

Przewodniczący
Komisji ds Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
lekarz dentysta Radosław Maksymowicz



11Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Protokół 
Z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia  4 grudnia 2018 r.

Obecni wg listy obecności.

1. Poruszono sprawę wypisywania e-zwolnień lekarskich.
2. Odczytano Oświadczenie Porozumienia Organizacji Lekarskich  do-

tyczące e-ZLA. 
3. Zapoznano się z pismem NRL  informującym o terminie nadsyłania 

wniosków  w sprawie kandydatów do Odznaczenia Meritus Pro Medicis, a 
także regulaminem oraz formularzem wniosku i listu promocyjnego. 

Zobowiązano członków Rady, by na kolejne posiedzenie przygotowa-
li listę kandydatur. 

4. Wytypowano kol. Mariusza Partykę  jako przedstawiciela ORL w 
skład komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Od-
działu Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej 
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. 

5. Podjęto  uchwały : 
Nr 190/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-

rza  lekarzowi Mikhail Stoma, który uzyskał obywatelstwo polskie
Nr 191/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-

rza  lekarzowi Mykola Marynets, który uzyskał obywatelstwo polskie
Nr 192/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-

rza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Karolina 
Kupska 

Nr 193/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków OIL 
w Rzeszowie  oraz wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Michał Lekan 

Nr 194/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków OIL 
w Rzeszowie  oraz wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Patrycja Prusak 

Nr 195/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków 
OIL w Rzeszowie oraz wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Agnieszka Mazur

Nr 196/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków 
OIL w Rzeszowie oraz wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Monika Jarmuziewicz

Nr 197/2018 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL w wpisu do okręgowego rejestru  w związku z przeniesieniem  z innej 
izby – dotyczy lekarza  Lidia Ziomek 

Nr 198/2018 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL w wpisu do okręgowego rejestru w związku z przeniesieniem z innej 
izby – dotyczy lekarza  Maciej Juda 

Nr 199/2018 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL w wpisu do okręgowego rejestru w związku z przeniesieniem z innej 
izby – dotyczy lekarza Jagoda Zajączkowska 

Nr 200/2018 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL w wpisu do okręgowego rejestru w związku z przeniesieniem z innej 
izby – dotyczy lekarza Michał Bojarski 

Nr 201/2018  w sprawie wpisania na listę członków OIL  w wpisu  do 
okręgowego rejestru w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy 
lekarza  Janina Jałowiec 

Nr 202/2018 w sprawie powołania Komisji Turystyki i Sportu ORL w 
Rzeszowie  oraz ustalenia jej zadań 

Nr 203/2018 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „Es-
tetyka bez kompromisów – prosta recepta na naturalną odbudowę w od-
cinku przednim” – przez podmiot DENTECH Edward Szczęch i s-ka Jawna 

Nr 204/2018  w sprawie powołania Komisji Etyki ORL w Rzeszowie  
oraz ustalenia jej zadań 

Nr 205/2018 w sprawie wpisania do rejestru formy  kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, A. 
Lutak Spółka Jawna Oddział  Rzeszów  w bazie : Kliniczny Szpital Woje-
wódzki Nr 2  w Rzeszowie

Nr 206/2018 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „O 
Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, 
A. Lutak Spółka Jawna Oddział  Rzeszów  w bazie: Kliniczny Szpital Woje-
wódzki Nr 2  w Rzeszowie

Na tym posiedzenie Rady zakończone. 

Protokół 
Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 18 grudnia  2018 r.

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył  Wiceprzewodniczący kol. Radosław Maksymowicz. 
1. Odczytano zapytanie Zespołu Radców Prawnych NIL dotyczące 

zgłaszania spraw administracyjnych, które  zdaniem lekarzy bardzo utrud-
niają im pracę (np. co tygodniowe sprawozdania  do Funduszu lub Urzędu 
Statystycznego).  

2.  Przyznano zapomogę losową ciężko chorującemu lekarzowi. 
3. Rozpatrywano prośbę lekarza u morzenie zaległych składek człon-

kowskich – po dyskusji i rozmowie z radcą prawnym stwierdzono, że nie 
ma takiej możliwości i zaległe składki członkowskie rozłożono lekarzowi 
na raty. 

4. Lekarz B. Kożak zdecydowała, że należy umieścić informację doty-
czącą  składek członkowskich celem przypomnienia lekarzom na naszej 
stronie internetowej oraz w biuletynie OIL. 

5. Podjęto uchwały : 
Nr 776/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-

ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Krzysztof Kulawski

Nr 777/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Mateusz Kunysz 

Nr 778/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Joanna Rozwadowska

Nr 779/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Roksana Kolańczyk 

Nr 780/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Katarzyna Jakubczak – Derlecka 

Nr 781/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Mateusz Pionka

Nr 782/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Krzysztof Wnęk

Nr 783/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Mateusz Głązowski

Nr 784/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Anna Jędruszczak 

Nr 785/2018/P w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza dentysty cudzoziemcowi posiadającemu prawo wyko-
nywania zawodu przyznane na czas określony – dotyczy lekarza Rostyslav 
Vykhopen 

Nr 786/2018/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
celem jego kontynuacji – dotyczy lekarza Katarzyna Jakubczak – Derlecka

Nr 787/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza Ewe-
lina Gaweł 

Nr 788/2018/P w sprawie przyznania zapomogi losowej lekarzowi z 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

Nr 789/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Aktualne problemy w realizacji szczepień ochronnych oraz aktualne za-
grożenia  chorych zakaźnych w województwie podkarpackim„ – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie 

Z Prac ORL
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Nr 790/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Marcin Wiącek  

Nr 791/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Maciej Markocki 

Nr 792/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Ewa Giebułtowicz – Czerniec

Nr 793/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Tomasz Rzegocki 

Nr 794/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Michał Bojarski 

Nr 795/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Kaja Witek 

Nr 796/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Mykola Yoltukhivskyy

Nr 797/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Lidia Ziomek 

Nr 798/2018/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Małgorzata Bijak 

Nr 799/2018/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Stanisław Czyżyk 

Nr 800/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Sabina Polańska- Kozdroń 

Nr 801/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza   Wojciech Chmiest 

Nr 802/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Beata Suchora –Kasiak 

Nr 803/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Maciej Szadkowski 

Nr 804/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Dariusz Szala 

Nr 805/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Jerzy Rubiś

Nr 806/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej   wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Anna Jędruch – Lampińska 

Nr 807/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - dotyczy lekarza 
dentysty Dariusz Paliga 

Nr 808/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - dotyczy lekarza 
Artur Dobosz 

Nr 809/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - dotyczy lekarza 
Małgorzata Pondo 

Nr 810/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - dotyczy lekarza 
Halina Morawiec

Nr 811/2018/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - dotyczy lekarza 
Lidia Żyłka

Nr 812/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Katarzyna Sławek

Nr 813/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Aleksandra Majda 

Nr 814/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Zastosowanie metotreksatu w leczeniu chorób reumatycznych – aspek-
ty praktyczne”; „Skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność leków 
biologicznych” ; „Witamina D – status quo, czy nowe perspektywy” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Podkarpacki 

Nr 815/2018/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Wedolizumab w praktyce klinicznej oraz aktualne zasady diagnostyki i le-
czenia chorób wątroby” – przez podmiot Podkarpacki Oddział Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii

Nr 816/2018/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy

przez Firmę  VM Media Sp. z.o.o VM Group Sp. K. 
Nr 817/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-

ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Adriana Gręda 

Nr 818/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby

– dotyczy lekarza Justyna Korfanty Misa 
Nr 819/2018/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 

Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza Mi-
chał Wojtanowski 

Nr 820/2018/P w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby 
– dotyczy lekarza Krzysztof Samborski

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół  z posiedzenia ORL 
z dnia 8 stycznia 2019 r.

Obecni wg. Listy obecności. 

1. Wystąpienie prof. dr hab. n. med. Adama Reicha jako kandydata  na 
stanowisko konsultanta wojewódzkiego województwa podkarpackiego 
ds. dermatologii i wenerologii.

Członkowie Rady  zadawali  pytania. Po  zaprezentowaniu swojej  
sylwetki oraz odpowiedzi na pytania, członkowie rady jednogłośnie po-
zytywnie zaopiniowali  kandydaturę profesora A. Reicha na  stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego.

2. Prezes ORL dr Wojciech Domka poruszył sprawę legitymacji lekar-
skich. Członkowie Rady do kolejnego posiedzenia  zastanowią się czy jest 
potrzeba  wydawania takich legitymacji.

3. Ustalono termin Zjazdu na dzień 16 marca (sobota) o godz. 10.00 
w siedzibie OIL. 

4. Dyskutowano na temat problemów związanych z wydawaniem 
zwolnień elektronicznych. Zdaniem lekarzy system  jest niewydolny i le-
karzom zabiera to bardzo dużo czasu, a pacjenci również się denerwują. 
Często z powodu braku możliwości połączenia się z ZUS  lekarze wysta-
wiają zwolnienia papierowe.

5. Dr  Renata  Małecka poruszyła problem związany z żądaniami  pro-
kuratury wobec lekarzy POZ o udostępnianie oryginałów  dokumentacji 
medycznej związanej z wystawianiem zwolnień lekarskich dla pielęgnia-
rek  w okresie wzmożonej ich zachorowalności. 

Stwierdziła, że wszystkie zwolnienia były wystawione zgodnie ze sta-
nem zdrowia.

Prezes ORL  zaproponował  zapoznanie z tym tematem  mec. Joannę 
Paśkiewicz celem udzielenia pomocy prawnej lekarzom POZ. 

Z Prac ORL
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Protokół
z posiedzenia  Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej

z dnia  15 stycznia 2019 r.

Obecni wg. listy obecności. 

1. Podjęto decyzję o zmianie terminu posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w miesiącu marcu. Rada odbędzie się w dniu Zjazdu tj. 16 marca 
2019 r. 

2. Zapoznano się z pismem  Prezesa Sądu Okręgowego  w Rzeszowie, 
który zwraca się z prośbą o zintensyfikowanie działań w celu zwiększenia 
zainteresowania wykonywaniem funkcji lekarza sądowego.  Zdecydowa-
no informację  umieścić na naszej stronie internetowej. 

3. Przyznano Koleżankom i Kolegom refundacje kosztów szkolenia. 

4. Informację  dotyczącą projektu szkoleniowego  dla personelu me-
dycznego z zakresu komunikacji i kontaktu z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi  zdecydowano umieścić na stronie OIL w Rzeszowie. 

5. Odczytano pismo Zastępcy Sekretarza NIL dr Artura Drobnika  doty-
czące wyjaśnień przełożenia terminu wdrożenia nowego  systemu obsługi 
izb lekarskich (SOIL)- firmy Confido. W związku z niepełną funkcjonalnością 
SOIL termin wprowadzenia systemu został przełożony.

6. Zapoznano się z informację dotyczącą IV Ogólnopolskiej Studenc-
kiej Konferencji Szkoleniowej „Innowacje w Onkologii”, która odbędzie  się 
30 marca 2019 r. – informację umieści się na stronie. 

7. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego  informujące o za-
miarze powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie immunologii 
klinicznej. Funkcję tę planuje powierzyć Pani Profesor Annie Pituch- Nowo-
rolskiej z Oddziału Immunologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Krakowie. 

8.  Wyrażono zgodę na nieodpłatne wynajęcie sali wykładowej celem 
przeprowadzenia szkolenia pt. „Estetyka łatwa  do osiągnięcia z materia-
łami kompozytowymi GC”  - dla lekarzy dentystów członków naszej izby . 
Szkolnie jest bezpłatne dla lekarzy. 

9.  Podjęto   uchwały:  
Nr 1/2019/P  w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia nt. „En-

doskopia ginekologiczna  dla zaawansowanych – transmisja na żywo” – 
przez podmiot  Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA  Sp. z o.o.

Nr 2/2019/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. 
„Szczepienia ochronne w Niepodległej” - przez podmiot  Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie.

Nr 3/2019/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt.:  
„Optymalny wybór leków z I i II szczebla drabiny analgetycznej” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu

Nr 4/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ Ob-
razowe TK trzustki – wybrane zagadnienia” – przez podmiot  Polskie Lekar-
skie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki

Nr 5/2019/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, A. 
Lutak Spółka  Jawna Oddział Rzeszów (w Klinicznym Szpitalu Wojewódz-
kim Nr 2 w Rzeszowie  w dniu 21.01.2019 r). 

Nr 6/2019/P - w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, A. 
Lutak Spółka  Jawna Oddział Rzeszów (w Klinicznym Szpitalu Wojewódz-
kim Nr 2 w Rzeszowie  w dniu 23.01.2019 r).

Nr 7/2019/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, A. 
Lutak Spółka  Jawna Oddział Rzeszów (w Klinicznym Szpitalu Wojewódz-
kim Nr 2 w Rzeszowie  w dniach 14- 21.01.2019  

Nr 8/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, A. 
Lutak Spółka  Jawna Oddział Rzeszów (w Klinicznym Szpitalu Wojewódz-
kim Nr 2 w Rzeszowie  w dniach 16- 23.01.2019 

Nr 9/2019/P  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyko-
nania druku kalendarzy na 2019 rok.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia  Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej

z dnia  22  stycznia 2019 r.

Obecni wg. listy obecności. 

1.  Zapoznano się  z zapytaniem  Naczelnej Rady Lekarskiej o informa-
cję, czy w OIL w Rzeszowie planowane są uroczystości obchodów 30-lecia 
Reaktywowania Izb Lekarskich w Polsce. 

Postanowiono udzielić odpowiedzi, że w OIL w Rzeszowie nie są pla-
nowane  natomiast liczymy na to, że będziemy mogli wziąć udział w pla-
nowanych obchodach centralnych. 

2. Odczytano Postanowienie Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego 
sprawy z oskarżenia prywatnego OIL w Rzeszowie  przeciwko NN  spraw-
com oskarżonym  za czyn z art. 212  &1kk

Polegającym na tym, że w dniu 8 czerwca 2018 r. oklejono bramę 
wjazdową siedziby OIL  taśmą na kształt gwiazdy Dawida z ogłoszeniem 
„ Sprzedane, Skarb Państwa został zmuszony do sprzedaży  tego obiektu, 
aby pokryć roszczenia żydowskie. Przepraszamy i liczymy, że kwota 300 
miliardów dolarów zaspokoi sumienia narodu wybranego”.

Postępowanie  zostało umorzone  wobec niewykrycia sprawców  
przestępstwa.

3. Zapoznano się z Uchwałami, Apelami, Stanowiskami  Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej  z dnia  16 stycznia 2019 r. 

4. Podjęto uchwały.
Nr 10/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-

szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Dominik 
Pawliński 

Nr 11/2019/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Inga 
Oleszkowicz

Nr 12/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Michał 
Kwaśnik 

Nr 13/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Andrzej 
Muniak 

Nr 14/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Sabina 
Wrzesień 

Nr 15/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Dawid 
Wrzesień 

Nr 16/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Katarzyna 
Furman

Nr 17/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Ewelina 
Wolak

Nr 18/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Krystian 
Szkoła

Nr 19/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Paweł Aszklar

Nr 20/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Szymon 
Struk 

Nr 21/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Michał 
Portas 

Nr 22/2019/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Stanisław Burek 

Nr 23/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza  
Barbara Mazan 

Nr 24/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą – dotyczy lekarza Ryszard Głąb 

Nr 25/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Maria Giza – Ślączka 
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Nr 26/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Maria Mrozek 

Nr 27/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Monika Szar- Łukaszko 

Nr 28/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Łukasz  Czech 

Nr 29/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Justyna Korfanty – Misa

Nr 30/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Tomasz Róg 

Nr 31/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Mateusz Głazowski

Nr 32/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Tomasz Wołoszyn 

Nr 33/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Agnieszka Kamela  

Nr 34/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Mariusz Babiarz 

Nr 35/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Marta Tracz – Bujnowicz 

Nr 36/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej  - dotyczy leka-
rzy : Izabela Delikat i Piotr Świergul 

Nr 37/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Magdalena Lenart – Szydłowska 

Nr 38/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Magdalena Łucja Sewielska – Dąbkowska

Nr 39/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Magdalena Noga- Kinel

Nr 40/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Bożena Maria Małecka 

Nr 41/2019/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Anna Pospieszny 

Nr 42/2019/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Elżbieta Michna 

Nr 43/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Szcze-
pan Pabiś

Nr 44/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej  praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewelina Nycz

Nr 45/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz 
Garbacz

Nr 46/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  i wpisania na listę członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Maciej Pabisiak 

Nr 47/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Anna 
Wiśniewska 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia  Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej

z dnia  29  stycznia 2019 r.
Obecni wg listy obecności .

1. Zapoznano się z treścią Stanowiska ORL w Krakowie  w sprawie pro-
jektu z dn. 9.01.2019 r. rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i 
lekarzy dentystów.

2. Zapoznano się  ze Stanowiskiem Nr 1/2019 Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich  z dn. 25.01.2019 r. w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw. 

3. Podjęto uchwały : 

Nr 48/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Aleksan-
dra Myszczuk.

Nr 49/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Ewa  Ga-
działa

Nr 50/2019/P w sprawie skierowania lekarza  a staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Michał Lekan.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Protokół
z posiedzenia  Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej

z dnia  5 lutego  2019 r.

Obecni wg listy obecności .

1. Podjęto decyzję o zakupie nowej pościeli oraz ręczników  do miesz-
kania hotelowego  w Warszawie.  Na przyszły rok  planuje się generalny 
remont  w tym mieszkaniu. 

2. Wyrażono zgodę na zakup materiałów  reklamowych z logo izby. 

3. Prośbę Sądu Okręgowego w Krośnie o poszukiwaniu  lekarzy na bie-
głych sądowych postanowiono umieścić na naszej stronie internetowej. 

4. Prezes ORL poinformował, że Uniwersytet Rzeszowski Wydział Me-
dyczny ma od stycznia 2019 r. posiada uprawnienia do doktoryzowania 
lekarzy – informacja będzie umieszczona w Biuletynie i na stronie.  

5.  Odczytano pismo Prezesa NRL  dot. informacji nt. przypadków wy-
konywania w Polsce zawodu lekarza  albo lekarza dentysty  w trybie okre-
ślonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

6. Odczytano informację z Komisariatu Policji o umorzeniu postępo-
wania – dotyczy uszkodzenia słupka ogrodzeniowego przy siedzibie OIL . 

7. Zapoznano się ze Stanowiskiem Prezydium ORL w Gdańsku  w spra-
wie wystawiania zwolnień lekarskich. 

8. Prezes poinformował o ofercie Firmy Ubezpieczeniowej MENTOR. 
Zaproponowano Zaprezentowanie się na naszym Zjeździe. 

9.  Wytypowano  kol. Krzysztofa Marchewkę jako przedstawiciela ORL 
w skład Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecz-
nictwa Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

10.  Podjęto uchwały : 
Nr 51/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
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umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Magdalena Zdyb

Nr 52/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Bartłomiej Lipko

Nr 53/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Jaromir Ziomek

Nr 54/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Barbara Sabal 

Nr 55/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Monika Wajhajmer

Nr 56/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Agata Dryja 

Nr 57/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Katarzyna Myśliwiec 

Nr 58/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Anna Chlebuś 

Nr 59/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Aleksandra Kmieć 

Nr 60/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Michał Szczęch

Nr 61/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Anna Łopatecka 

Nr 62/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Paweł Plata

Nr 63/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Krzysztof Gałuszka 

Nr 64/2018/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Helena Romańczuk 

Nr 65/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Robert Rejdak 

Nr 66/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Barbara Baranowska 

Nr 67/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Rachel 

Nr 68/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł 
Złotek 

Nr 69/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie  podmiotu leczniczego, w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i w  formie 

Indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu  
wezwania – dotyczy  lekarza – Piotr Cisłak

Nr 70/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie  podmiotu leczniczego, w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i w  formie 

Indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu  
wezwania – dotyczy  lekarza – Patrycja Kucaba 

Nr 71/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Mateusz Tyniec

Nr 72  - pościel
Na tym Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia  Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej

z dnia  12 lutego  2019 r.

Obecni wg listy obecności.

1. Przyznano refundacje kosztów szkolenia .

2. Przyznano odprawy po zmarłych lekarzach.

3. Podjęto uchwały : 
Nr  73/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-

karza  cudzoziemcowi  w celu odbycia stażu podyplomowego oraz wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Viktoriia Surz-
henko

Nr 74/2019/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza  oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Alicja Kołacz 

Nr 75/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Dariusz 
Kompani Zare

Nr 76/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Sara 
Miksza

Nr 77/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Piotr 
Zarębski 

Nr 78/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Michał Kwaśnik 

Nr 79/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Andrzej Muniak

Nr 80/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Inga Oleszkowicz 

Nr 81/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Viktoriia Surzhenko 

Nr 82/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Krystian Szkołą

Nr 83/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Katarzyna Furman 

Nr 84/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza   Agnieszka Mazur

Nr 85/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Patrycja Prusak 

Nr 86/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Paweł Aszklar 

Nr 87/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Dawid Wrzesień 

Nr 88/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Sabina Wrzesień 

Nr 89/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza   Karolina Janiec 

Nr 90/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Szymon Struk 

Nr 91/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Ewelina Wolak 

Nr 92/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Monika Jarmuziewicz 

Nr 93/2019/P w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Damian Kolano 

Nr 94/2019/P w sprawie skierowania lekarza dentystę  na staż pody-
plomowy – dotyczy lekarza  Michał Portas

Nr 95/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
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działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy le-
karza Artur Grabowski

Nr 96/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie 
w miejscu wezwania – dotyczy lekarza  Anna Baran 

Nr 97/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Jaromir Ziomek 

Nr 98/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Magdalena Winnicka 

Nr 99/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Kinga Hadała – Zięba 

Nr 100/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakła dzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Marcin Zięba

Nr 101/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Krzysztof Kosydar

Nr 102/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Witold Nierojewski

Nr 103/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego  i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Grze-
gorz Sokół 

Nr 104/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego  i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgo-
rzata Sigda- Meciar 

Nr 105/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Stanisław Gnyp 

Nr 106/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza   
Alicja Mulik- Bernat 

Nr 107/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
XI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji – Potrzeby  i standardy współczesnej 
rehabilitacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w 
Rzeszowie 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2019 r. 

1. Odczytano Stanowisko Beskidzkiej Izby Lekarskiej z 5.02.2019r. w 
sprawie wykorzystywania zwolnienia lekarskiego w związku z protestami 
różnych grup zawodowych.

2. Odczytano zaproszenie dla Prezesa ORL w Rzeszowie przesłane 
przez Prezesa Zarządu TU  INTER POLSKA na konferencję „System zabez-
pieczenia zdrowotnego w Republice Austrii”, która odbędzie się w dniach 
6-8.06.2019r. w Wiedniu.

3. Odczytano pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie dotyczą-
ce dyżurów sędziów. Zadecydowano o przesłaniu tej informacji do dyrek-
torów szpitali w Rzeszowie.

Dr n. med. Wojciech Domka przedstawił Prezydium przebieg spotka-
nia z Wiceprezes Sądu rejonowego w Rzeszowie oraz Komendantem Miej-
skim Policji.

4. Odczytano pismo Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii 
Filozofii Medycyny wydawcy  czasopisma „Archiwum” z prośbą o zamiesz-

czenie informacji o czasopiśmie na łamach Biuletynu OIL. Zadecydowano 
o sprawdzeniu o jakie informacje dokładnie chodzi.

5. Odczytano pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
zabytków z prośbą o przesłanie informacji dotyczących realizacji w 2018r. 
prac remontowo - konserwatorskich przy budynku OIL w Rzeszowie.

6. Odczytano zaproszenie dla Prezesa ORL w Rzeszowie na uroczyste 
otwarcie bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizacją i lądowiskiem 
dla helikopterów w ZOZ w Dębicy.

7. Odczytano pismo Ministra Zdrowia dotyczące wskazania kandydata 
na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii.

8. Podjęto uchwały :
Nr 108/2019/P – w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-

wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Kornelia Turczyn

Nr 109/2019/P - w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Stechnij

Nr 110/2019/P w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związa-
nego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza dentysty – dotyczy leka-
rza Mieczysław Trybała.

Na tym posiedzenie  Prezydium  zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia  26 lutego 2019 r. 

1. Odczytano pismo Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze z proś-
bą o udzielenie pomocy w znalezieniu zespołu biegłych celem wydania 
opinii – zadecydowano o zwróceniu się do Kierownika Kliniki Kardiochi-
rurgii KSW Nr 2 w Rzeszowie z pytaniem , czy podejmie się wydania opinii.

2. Odczytano zaproszenie na posiedzenie Rady POW NFZ w Rzeszo-
wie.

3. Odczytano stanowisko Konwentu Prezesów ORL w sprawie po-
dwójnego karania lekarzy za nieprawidłowości przy wystawianiu recept 
na leki refundowane.

4. Odczytano prośbę przesłaną przez Gdański Uniwersytet Medyczny 
o udzielenie odpowiedzi na pytania  dotyczące monitorowania kondycji 
psychicznej lekarzy.

5. Odczytano informację przesłaną przez NRL dotyczącą szkolenia z 
poświęconego wprowadzeniu na rynek suszu konopi  medycznych. Zade-
cydowano o umieszczeniu tej informacji na stronie internetowej.

6. Odczytano Uchwały i Stanowiska podjęte przez NRL.
7. Dr n. med. Wojciech Domka przedstawił relację z posiedzenia NRL.
8. Podjęto uchwały:
Nr 111/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-

wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Aleksandra Kompani Zare

Nr 112/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Monika Reizer-Syrnik

Nr 113/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Grab

Nr 114/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza dentysty Magdalena Zdyb

Nr 115/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Jakub Musiał

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.
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Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia
Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

Prawo

1. Sposób i tryb działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego  / Dz.U.18.2281/
2. Zm. rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.2364
3. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej  / Dz.U.18.2396/
4. Orzekanie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu  / Dz.U.18.2403/
5. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu  / Dz.U.18.2410/
6. Szczegółowy wzór zamówienia na produkty krwiopochodne  / Dz.U.18.2414/
7. Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej  / Dz.U.18.2423/
8. Zmiana ustawy o e – skierowaniach oraz listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. / Dz.U.18.2429/
9. Przymus bezpośredni wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi  / Dz.U.18.2459/
10. W sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  / Dz.U.18.2472/
11. Przyjęcie i wypisanie ze szpitala psychiatrycznego  / Dz.U.18.2475/
12. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa  / Dz.U.18.2537/
13. Zm. rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / DZ.U.19.34/
14. Zmiana rozp. w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.19.77/
15. Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych , uczniów tych szkół..../ Dz.U.19.141 t.j/
16. Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.19.150/
17. Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Dz.U.19.168 t.j/
18. Wyroby medyczne  / Dz.U.19.175 t.j/
19. Zmiana rozp. w sprawie specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia  / Dz.U.19.226/
20. Świadczenia gwarantowane z zakresu ratownictwa medycznego  / Dz.U.19.237/
21. Tryb kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  / Dz.U.19.277 t.j./
22. Wzór wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku 

o zmianę tej zgody  / Dz.U.19.313/
23. Zmiana rozp. w sprawie zakresu  niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, trybu rejestrowania tych infor-

macji i przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania ze środków publicznych  / Dz.U.19.333/
24. Wymagania zdrowotne, badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o świadectwo maszynisty  / Dz.U.19.340 t.j./
25. Program pilotażowy kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca / Dz.U.19.353/
26. Podstawowa Opieka Zdrowotna / Dz.U.19.357 t.j/
27. Zm. rozp. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia i częstotli-

wości takich badań / Dz.U.19.395/ - od 1 marca 2019r lekarzami uprawnionymi są lekarze poz w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 19 lat na podstawie bilansu i zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji 
medycznej .

28. Zm. rozp. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia  / 
Dz.U.19.396/

29. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opeki specjalistycznej  / Dz.U.19.397/
30. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego / Dz.U.19.401/
31. System informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U/19.408 t.j/

Ważna zmiana dotycząca tajemnicy lekarskiej
Z dniem 9 lutego 2019r weszła w życie zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie tajemnicy lekarskiej / Dz.U.19.150/. 
Wprowadza następujące regulacje:

Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się pacjent za życia / sprzeciw 
dołącza się do dokumentacji medycznej / lub inna osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta, za którą uważa się – mał-
żonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

w przypadku sporu między osobami bliskimi – zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd w postępowaniu nieprocesowym na wnio-
sek osoby bliskiej lub lekarza. Lekarz może wystąpić do sądu z wnioskiem także w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba 
występująca jest osobą bliską. Sąd wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia.
w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej – sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę 
na ujawnienie tajemnicy i określić jej zakres jeśli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci pacjenta, dla 
ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
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Recepta w postaci papierowej może być wystawiana do 31 grudnia 2025r w przypadku recepty refundowanej dla wystawiającego / pro 
autore/  jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa / pro familiae/

Podstawa prawna  art 95b ust 2 pkt2  Prawa Farmaceutycznego, nadany ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadze-
niem e- recepty  oraz art 11 tej ustawy  / Dz.U.18.697/

Uwaga ważne przypomnienie:
Przypominamy, że każdy lekarz i lekarz dentysta  w terminie 30 dni jest zobowiązany przekazywać do Okręgowej Izby Lekarskiej doku-
menty lub informacje objęte rejestrem oraz ich zmiany / zmiana nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania, adresu do kore-
spondencji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu, informacji 
o emeryturze i rencie /.
Podstawa prawna:  art 49 ust 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich  / Dz.U.18.168 t.j/

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszel-
kie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku nie zgłoszenia danych Okręgowa Rada Lekarska może nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pienięż-
ną w wysokości 10- krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Podstawa prawna:  art 107 ustawy o działalności leczniczej  / Dz.U.18.2190 t.j/

Uwaga – przypomnienie kiedy lekarz jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej obejmuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów którzy ukończyli 75 lat życia.
Zwolnienie obejmuje także lekarzy skreślonych z rejestru członków OIL / np. złożyli oświadczenie o zrzeczeniu  się prawa wykonywania 
zawodu lekarza/.

Zwolnieni z opłacania składek są również lekarze i lekarze dentyści korzystający ze świadczeń ZUS / emerytura, renta / i jednocześnie 
nie osiągający przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych żródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych  / tu wymagane jest oświadczenie o nieosiąganiu przychodów/.
Zwolnienie to przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów. Lekarz korzystający z tego zwolnienia ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Okręgową Radę Lekarską  o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następu-
jącego po  miesiącu w którym osiągnie przychód.

Cyfrowa dokumentacja medyczna
Od dnia 1 stycznia 2019r. istnieje obowiązek tworzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.  Obejmuje on następujące 
rodzaje dokumentów: informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, 
przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach  - w przypadku od-
mowy przyjęcia do szpitala, informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego 
o rozpoznaniu, kartę informacyjną z leczenia szpitalnego .

Podstawa prawna  art 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.17.1845 z póż. zmianami/

1 stycznia 2019r wchodzi też z w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 11.12.2018r  w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.18.2364/ Uchyla ona przepis zobowiązujący placówki medyczne do prowa-
dzenia  w postaci elektronicznej historii choroby / w przypadku szpitali/ oraz historii zdrowia i choroby / w przypadku ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych/.

Recepty pro autore i pro familiae w wersji papierowej do 2025r:

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w 
chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana osobie bliskiej, chy-
ba , że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Przed wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma 
prawo do informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.
W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodę na jej udostępnienie wyraża sąd na 
wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić do sądu w razie 
wątpliwości czy osoba występująca o dokumentację jest osobą bliską.
W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej – sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić 
zgodę na jej udostępnienie i określić zakres jej udostępnienia jeśli jest to niezbędne do dochodzenia odszkodowania z tytułu śmierci 
pacjenta lub  dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Prawo
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Odra to ostra choroba zakaźna wywołana przez wi-
rus odry Morbillivirus.  Jedynym źródłem zakażenia jest 
chory człowiek. Zakażenie szerzy się  głównie drogą 
kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wy-
dzieliną jamy nosowo-gardłowej. Rzadko zakażenie 
następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo 
zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. 
Wirus dostaje się do organizmu przez usta, nos lub spo-
jówki. Po namnożeniu w błonach śluzowych przedo-
staje się do różnych organów. Okres wylęgania wyno-
si od 10 do 12 dni. Chory człowiek zaraża 5 dni przed 
wystąpieniem wysypki i do 3 dni od jej pojawienia się 
.Podatna na zakażenie jest każda osoba, która nie prze-
była odry lub nie była szczepiona. Przebycie choroby 
pozostawia trwałą odporność .Osoba uodporniona 
to taka, która została zaszczepiona dwiema dawka-
mi szczepionki .Nie chorują niemowlęta do 6 miesiąca 
życia chronione przez przeciwciała od matki ( jeżeli ta 
chorowała lub była zaszczepiona).

W przebiegu typowej odry  wyróżnia się 4 okresy.

Okres wylęgania trwa zwykle 10-12 dni.  Może on prze-
biegać bezobjawowo lub mogą  wystąpić objawy niecha-
rakterystyczne takie jak pogorszenie stanu ogólnego, spa-
dek łaknienia.

Okres nieżytowy trwa 3-4 dni. Pojawia się wysoka tem-
peratura ciała (zwykle > 39 C),nieżyt nosa, gardła, krtani 
,męczący suchy (szczekający )kaszel oraz zapalenie spojó-
wek ze światłowstrętem .

Na błonie śluzowej policzków, na wysokości dolnych 
zębów trzonowych i przedtrzonowych pojawiają się pa-
tognomoniczne dla odry plamki Koplika (białe wykwity z 
czerwoną zapalną obwódką). Z chwilą pojawienia się pla-
mek stan ogólny pacjenta pogarsza się, występuje senność 
,brak łaknienia, apatia, duszność, tachykardia ,sinica, zapale-
nie oskrzeli lub płuc, stany majaczeniowe.

Okres wysypkowy trwa około 3-4 dni. Pojawia się wy-
sypka o charakterze zstępującym-początkowo za uszami 
,następnie obejmuje twarz i szyję ,w następnych dniach  
tułów i kończyny. Ustępuje w takiej samej kolejności ,w ja-
kiej się pojawiła . Zazwyczaj jest to wysypka gruboplamista 
i żywoczerwona. Po jej ustąpieniu pozostają brunatne prze-
barwienia i skóra wygląda jak brudna, złuszcza się otrębia-

Odra nadal groźna

sto. Kaszel staje się mniej wilgotny i mniej męczący. Mogą 
pojawiać się wymioty i biegunka .Obserwuje się mierne 
powiększenie węzłów chłonnych (podżuchwowych, szyj-
nych, karkowych) i śledziony. Bóle brzucha spowodowane 
są powiększeniem węzłów chłonnych krezkowych i są zwy-
kle łagodne.

W okresie zdrowienia wysypka i gorączka ustępują, na 
skórze pojawia się otrębiaste łuszczenie.

Podstawą rozpoznania odry jest wywiad i charaktery-
styczny obraz kliniczny. Potwierdzeniem mogą być badania 
laboratoryjne.

Odry nie należy lekceważyć ponieważ powikłania z 
nią związane mogą być bardzo groźne.  Obserwujemy  je 
głównie u dzieci do 5 roku życia i dorosłych.

Zapalenie płuc może być spowodowane samym wi-
rusem odry lub nadkażeniem bakteryjnym (S.pneumonie 
,S.pyogenes ,H.influenzae, S.aureus ).Najciężej przebiega u 
osób wyniszczonych i jest najczęstszą przyczyną zgonu w 
przebiegu choroby.

Inne powikłania to zapalenie ucha środkowego( mogą-
ce prowadzić do utraty słuchu  ), zapalenie oskrzelików u 
niemowląt , podgłośniowe zapalenie krtani, uszkodzenie 
rogówki, ostra skaza małopłytkowa czy ostre zapalenie mó-
zgu.

W 1 na 1000 przypadków zachorowań rozwija się zapa-
lenie mózgu. Może ono wystąpić w każdym okresie choro-
by. Objawy to wysoka gorączka, zaburzenia świadomości 
,drgawki, objawy oponowe. Śmiertelność jest dość wysoka 
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podobnie jak trwałe następstwa (u ok.20-40 % chorych).Inne 
powikłania neurologiczne  jak poprzeczne i wstępujące za-
palenie rdzenia kręgowego czy zespół Guillaina-Barrego wy-
stępują rzadko.

Szczególnym powikłaniem neurologicznym jest podostre 
stwardniające zapalenie istoty białej mózgu. Jest to choroba 
o charakterze degeneracyjnym .Występuje głównie u dzieci 
starszych i młodzieży.

Uważa się, że jest ono wynikiem pojawienia się mutacji 
wirusa , który przetrwał w organizmie chorego po ustąpieniu 
odry. Wczesne przebycie odry (do 2 rż.) oraz płeć męska pre-
dysponują do wystąpienia tego powikłania. Częstość  szacuje 
się na 1 : 100 000 przypadków . Między zachorowaniem  a 
powikłaniem mija od pół roku do 18 lat (zwykle 5-7 lat).. Do 
zgonu dochodzi po kilku miesiącach lub latach.  Rozpozna-
nie potwierdza typowy obraz EEG oraz wysokie miano prze-
ciwciał odrowych we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. 
W KT głowy stwierdza się początkowo obrzęk mózgu a po-
tem jego zanik.

Rokowanie w niepowikłanej odrze jest dobre ,w przypad-
ku powikłań pulmonologicznych i neurologicznych poważ-
ne. U kobiet w ciąży może być przyczyną poronienia.

ZATEM ISTOTNA JEST  PROFILAKTYKA
W POSTACI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzie-
ciństwie chorowała prawie każda osoba. Epidemie występo-
wały co 2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień 
(1955-1974) liczba zarejestrowanych przypadków kształtowa-
ła się od 70 000 do 130 000 w latach między epidemiami a 
w latach epidemii od 135 000 do 200 000. Umierało 200-300 
dzieci. Obowiązkowe szczepienia wprowadzono w 1975 r. 
Powiększająca się sukcesywnie liczba zaszczepionych dzieci 
przyczyniła się do spadku liczby rejestrowanych zachorowań  
.I tak w 2015 r. i 2016 r. odnotowano odpowiednio 110 i 133 
przypadków, głównie wśród osób ubiegających się o status 
uchodźcy. Wzrost nastąpił w 2018 roku-339 nowych przy-
padków odry ( 5-krotny wzrost w porównaniu z 2017 kiedy 
zachorowało 63  osoby).Zdecydowaną większość stanowiły 
osoby ,które nie były zaszczepione lub nie było danych na 
temat ich szczepień.

Jak wygląda sytuacja na świecie?

Kiedy wydawało się ,że odra w Europie została prawie 
wyeliminowana od 2010 roku rozpoczął się  wyraźny wzrost 
liczby  zachorowań  (głównie we Francji ,Holandii, Włoszech, 
Niemczech).Wynikało to z zaniechania szczepień dzieci przez 
rodziców w związku  z nieuzasadnionymi podejrzeniami, że 
szczepionka przeciw odrze, różyczce i śwince może wywołać 
autyzm.

Odra w Europie dotyczy wszystkich grup wiekowych. Jed-
nak najwięcej przypadków odnotowano wśród niemowląt 
poniżej pierwszego roku życia, które są zbyt małe aby mogły 
być szczepione.

Z danych ECDC (https://ecdc.europa.eu/en/home) wy-
nika, że w 2017 roku zgłoszono 14 451 zachorowań  w 30 
krajach-oznacza to 3-krotny wzrost w porównaniu do 2016 
roku!!!

W Polsce w całym 2018 roku odnotowano 339 zachoro-
wań, tj. ponad 5-krotnie więcej w porównaniu z rokiem 2017.

Bez wątpienia rozprzestrzenianie się odry w Europie wyni-
ka z niedostatecznego stanu zaszczepienia.

Obowiązkowe szczepienia przeciw odrze wprowadzono 
w Polsce w 1975 roku przy użyciu pojedynczej dawki szcze-
pionki. Od 1991 roku wprowadzono drugą dawkę, począt-
kowo podawaną w 8 roku życia. W 2004 roku w kalendarzu 
szczepień pojawiła się skojarzona szczepionka przeciw odrze, 
śwince i różyczce podawana w dwóch dawkach (w 13-15 
m.ż. i 10 r.ż. ,a od stycznia 2019 w 13-15 m.ż. i 6 r.ż.).  

W przypadku  podania dwóch dawek szczepionki nie ma 
potrzeby powtarzania szczepienia ani podawania kolejnej 
dawki (odporność wieloletnią posiada prawie  100% zaszcze-
pionych ).

W Programie Szczepień Ochronnych szczepienia prze-
ciw odrze osób dorosłych są wymieniane jako szczepienia 
zalecane ,za które płaci osoba zainteresowana .Osoba doro-
sła powinna ustalić swój potencjalny status odporności na 
podstawie dokumentacji medycznej lub historii szczepień. 
W przypadku braku tych informacji lub wątpliwości powin-
na się zaszczepić. Uzupełnienie szczepień  zaleca się przede 
wszystkim osobom ,które mają na co dzień kontakt z dziećmi 
, pracownikom służby zdrowia oraz osobom podróującym 
do krajów, gdzie występują epidemie odry.

Więcej informacji na stronie: http://szczepienia.pzh.gov.pl

Zachęcam do zapoznania się z Obywatelską Inicjatywą 
Ustawodawczą  „SZCZEPIMY ,BO MYŚLIMY” i poparcie jej po-
przez złożenie podpisu.

                                                                                         
Lek.med.  Agnieszka Bąk
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Opinie, komentarze  

Repetito mater studiorum est….
Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Szanowni Państwo, Czytelnicy Biuletynu OIL w Rzeszowie.

W poprzednim wydaniu Biuletynu rozpoczęłam cykl artyku-
łów o wspólnym tytule: Repetito mater studiorum est.  W 
artykule inauguracyjnym podzieliłam się z Państwem tema-
tyką zaburzeń natremii, która w praktyce klinicysty często się 
zdarza i przysparza niejednokrotnie wiele problemów dia-
gnostyczno-terapeutycznych. Cieszę się, że artykuł wzbudził 
kontrowersje i przemyślenia. Jeden z Czytelników przesłał 
bardzo ciekawy komentarz, którym chciałabym się z Pań-
stwem podzielić. 

Jednocześnie zapewniam, że treść publikowanej wypowie-
dzi została autoryzowana (czego niestety nie można się spo-
dziewać w przypadku publikacji zamieszczanych w niektó-
rych dziennikach rzeszowskich). 

Wielce Szanowna Pani Redaktor 

Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami na temat roz-
poczętego cyklu artykułów „ Repetito mater studiorum est” 
pod redakcją dr n. med. Agnieszki Gali-Błądzińskiej . Pierw-
szy artykuł z tego cyklu pt.  ”Hiponatriemia” ukazał się  w 
grudniowym numerze Biuletynu OIL w Rzeszowie. 

Podoba mi się bardzo podjęta inicjatywa naukowa.  Jestem 
przekonany , że artykuł spotkał się z wielkim zainteresowa-
niem i mam nadzieję, że skłoni do własnych refleksji i prze-
myśleń na poruszony temat , a także dzięki zamieszczonemu 
algorytmowi postępowania ułatwi  podejmowanie decyzji 
terapeutyczno -leczniczych w codziennej praktyce lekar-
skiej. Postępowanie lekarskie, w tak „banalnych„ sytuacjach 
klinicznych jest oczywiste …ale czy zawsze (takie jest) … .   
Pamiętajmy -Repetito mater studiorum est , trening czyni 
mistrza…. 

Zdecydowałem się na komentarz, ponieważ uważam, że 
poruszony tu problem zaburzeń elektrolitowych ustroju 
a w tym m.in. hiponatriemi, jest w moim odczuciu bardzo 
ważny i jest powszechny w  codziennej praktyce lekarskiej.  
Zaburzenia gospodarki sodowej są jednym z najczęściej 
obserwowanych nieprawidłowości w badaniach laborato-
ryjnych, a właściwa ich interpretacja i rozpoznanie ma de-
cydujące znaczenie w dalszym postępowaniu diagnostycz-
no- terapeutycznym z chorym, o czym można przeczytać 
w artykule. 

Pamiętam dokładnie swój pierwszy dyżur po uzyskaniu 
szczegółowej specjalizacji, i pacjenta, którego przywieziono 
w nocy. Pacjent,  przed 50-tym rokiem życia, bez istotnych 
schorzeń internistycznych w wywiadzie. Dzień wcześniej 
konsultowany w SOR z powodu infekcji (otrzymał antybio-
tyk i leki p/gorączkowe),  gdzie w wykonanych  badaniach 

m.in. oznaczone stężenie sodu wynosiło 144 mmol/l. Powo-
dem wezwania pogotowia przez rodzinę w dniu następ-
nym  było pogarszanie się kontaktu słowno-logicznego z 
pacjentem, ponadto chory miał nudności i wymioty. Chory 
został skierowany przez  zespół ratownictwa medycznego 
na konsultację neurologiczną z powodu wyżej wymienio-
nych objawów. Jednakże, konsultujący neurolog nie roz-
poznał świeżego, organicznego uszkodzenia OUN, nato-
miast w wykonanych  badaniach biochemicznych zwracała 
uwagę  jedna  nieprawidłowość –natremia wynosząca 110 
mmol/l. Ciężka , ostra, objawowa hiponatriemia u młode-
go oraz  „ do wczoraj” zdrowego mężczyzny. Właściwa dia-
gnoza i wdrożenie odpowiedniego postępowania w takich 
przypadkach ma decydujące znaczenie.  Mimo, że nie jest 
to przykładowo pęknięty tętniak aorty,  ciężka i szybko po-
stępująca hiponatremia również stanowi bezpośrednie za-
grożenie życia.  W tym przypadku wszystko zakończyło się 
dobrze dla pacjenta. 

Na drugim „biegunie” zaburzeń natriemii można przytoczyć 
przypadek z dyżuru, który pełniłem w ostatnim tygodniu.  
Lekarz internista poprosił o konsultację nefrologiczną u 
94 letniej pacjentki przywiezionej do szpitalnego oddziału 
ratunkowego z powodu braku kontaktu. W wykonanych 
badaniach laboratoryjnych stwierdzono natremię wyno-
szącą 194mmol/l i niewydolność nerek z filtracją kłębuszko-
wą ok 30ml/min, bez hiperkaliemii. Sód 194 mmol/l ? Tak,  
194mmo/l . Sam nie wierzyłem, że to możliwe przyżyciowo. 
Mimo, że była surowca już dwukrotnie pobrana celem kon-
troli uzyskanego wyniku, poprosiłem o kolejne badanie na-
tremii pobranej z drugiego wkłucia (żyły z drugiej kończyny 
górnej, po stronie przeciwnej gdzie było założone wkłucie 
obwodowe). Wynik został potwierdzony. W badaniu fizy-
kalnym: pacjentka wyniszczona, przytomna (!), reagująca 
na bodźce dotykowe, natomiast bez kontaktu słownego, z 
cechami odwodnienia, hipotensją około 105/60 mmHg. W 
wywiadzie - brak wiarygodnych danych na temat stosowa-
nej ambulatoryjnie farmakoterapii, prawdopodobnie chora 
otrzymywała statynę.  Jak nefrolog powinien sobie poradzić 
w tym przypadku? Może dializa? Tak prawdopodobnie po-
myślał internista - obniżyć natriemię na dializie. W niektó-
rych podręcznikach można znaleźć takie zalecenia tera-
peutyczne w przypadku hipernatremii, natomiast z punktu 
widzenia nefrologa, takie inwazyjne leczenie powinno być 
zarezerwowane dla szczególnych przypadków. Pacjentki 
nie zakwalifikowałem do leczenia hemodializą z kilku wzglę-
dów: 1– czas powstania hipernatriemii (prawdopodobnie 
długi, brak danych odnośnie czasu wystąpienia zaburzeń 
natremii; przy takim założeniu natriemię wyrównuje się po-
woli), 2- istniało duże ryzyko wystąpienia obrzęku mózgu 
( zbyt gwałtowne obniżenie natriemii w czasie hemodiali-
zy),3- występowały kliniczne cechy odwodnienia i hipotonii, 
a niestabilność hemodynamiczna układu krążenia chorego 
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Opinie, komentarze  

znacznie utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie sku-
tecznej hemodializy. 

Wracając do głównego wątku artykułu … Opisany przypa-
dek 83 letniej chorej to niemal, w moim odczuciu, codzien-
ność kliniczna.  Starsza osoba, obciążona schorzeniami do-
datkowymi , w tym przypadku:
1. nadciśnieniem tętniczym stosująca w leczeniu tiazyd  

(diuretyki z tej grupy zdecydowanie częściej wywołują 
hiponatremię niż diuretyki pętlowe) 

2. niedoczynnością tarczycy wynikająca z różnych przy-
czyn, czasem bardzo prozaicznych jak: kolejki do po-
radni, brak specjalistów endokrynologów, niewłaściwe 
stosowanie leku

3. starsza osoba, często wypijająca nieadekwatną (nieod-
powiednią) ilość płynów (za mało lub za dużo - bo usły-
szała w mediach, że trzeba pić dużo, żeby nerki filtrować 
…) 

4. i być może jeszcze na dodatek stosująca jakieś inne leki, 
które mogą wpływać na niekorzystnie na natremię („te 
małe okrągłe białe kuleczki”, których nazwy nie pamięta)

W zaprezentowanym przypadku, u pacjentki  rozpozna-
ny  jest zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny 
(SIADH) z ciężką hiponatriemią (109mmol/l). Po opisie i obja-
wach klinicznych („od kilku dni osłabienie i pogarszanie kon-
taktu a od 3 dni przed hospitalizacją wystąpiły nudności, bie-
gunka i wymioty”), ciężko stwierdzić, czy wyżej wymienione 
objawy są wywołane hiponatriemią czy hiponatriemia jest 
wtórna do tych objawów. Na podstawie całości prezento-
wanych danych skłaniałbym się do wersji pierwszej. Zakła-
dam również, że pacjentka miała przewlekłą hiponatriemię, 
ponieważ do rozpoznania ostrej hiponatriemii brak przeko-
nujących danych określających czasokres wystąpienia hipo-
natriemii (kryterium czasowe to 48 godzin). W prezentowa-
nym przypadku pacjentka ma rozpoznaną hiponatriemię 
hipertoniczną (chochlik drukarski?), która jak opisane jest w 
artykule najczęściej  towarzyszy występowaniu w surowicy 
aktywnych osmoli jak na przykład:  glukozy, środków kon-
trastowych czy w innych rzadkich przypadkach może wy-
stępować przy znacznym wzroście w surowicy innych ka-
tionów. Natomiast, czy u omawianej pacjentki takie czynniki 
występowały? Zespół nieadekwatnego wydzielania wazo-
presyny (SIADH) czyli hiponatriemia hipotoniczna z izowo-
lemią jest rozpoznaniem najczęściej z wykluczenia innych 
potencjalnych czynników ryzyka wystąpienia hiponatriemii.  
W omawianym przypadku wykluczono m.in. hiponatriemię 
rzekomą a także niedoczynność nadnerczy. Natomiast, cho-
ra leczyła się na niedoczynność tarczycy, co stanowi poten-
cjalny czynnik ryzyka hiponatriemii. Owszem, wyrównana 
klinicznie i odpowiednio suplementowana L- tyroksyna w 
niedoczynności tarczycy nie powinna być przyczyną hi-
ponatriemii. Pacjentka również w celach diagnostycznych 
miała oznaczoną osmolalność surowicy i moczu  a także 
oznaczono dobową utratę sodu z moczem (brak wyników 
w artykule). Mając na uwadze wywiad: stosowanie tiazydu i 
pogorszenie filtracji kłębuszkowej (eGFR 41 ml/min),  ozna-
czenie dobowej natriurezy w takim przypadku jest mniej 

wiarygodne (wg mnie w tym przypadku nie powinno być 
brane pod uwagę jako kryterium diagnostyczne SIADH).

Artykuł zaciekawił mnie i zainspirował do popełnienia oso-
bistej refleksji na ten temat. Moje przemyślenia są czysto 
akademickie i jestem bardzo ciekawy opinii autora artykułu 
odnośnie moich przemyśleń. 

Reasumując, hiponatriemia - ciekawy problem kliniczny? 
Zdecydowanie tak. Przedstawiona w tym artykule chora we-
dług  mnie miała  kilka potencjalnych przyczyn hiponatrie-
mii,  m.in. stosowane leki, schorzenia dodatkowe. Ciekawi 
mnie, co przesądziło o rozpoznaniu SIADH? 
                                   

Serdecznie pozdrawiam. 
Z wyrazami szacunku, 

lek. med. Sebastian Norwicz

Co Państwo myślą na temat przytoczonej dyskusji? 

Zapraszam do riposty oraz dzielenia się swoimi doświadcze-
niami w zakresie problemów diagnostyczno – terapeutycz-
nych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej u chorych, 
których Państwo leczą. Najciekawsze wypowiedzi zostaną 
opublikowane na łamach Biuletynu OIL w Rzeszowie.

Z poważaniem,
Agnieszka Gala-Błądzińska 
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Rzeszowskie Oddziały Kliniczne

Historia obecnego oddziału klinicznego jest już znaczna, liczy bli-
sko 60 lat. Początki były pewnie podobne do innych oddziałów 
tworzonych w latach pięćdziesiątych?

Organizatorem pierwszego 21 łóżkowego Oddziału był lek. med. Sta-
nisław Pytlewski, asystent Kliniki Otolaryngologicznej w Poznaniu. Pro-
wadził on Oddział w latach 1952 – 54. Kolejnym ordynatorem w latach 
1954 - 1974 był dr n. med. Piotr Czeladzin. Jeszcze dzisiaj wielu pacjen-
tów i lekarzy wspomina dr Czeladzina, niezwykłego człowieka, wspania-
łego lekarza, silną osobowość. W 1967 roku Oddział został przeniesiony 
do wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze Szpitala przy ulicy Szo-
pena. Od 1974 r, przez kolejne 25 lat Oddziałem kierował prof. dr hab. 
med. Andrzej Bętkowski. To dzięki niemu laryngologia rzeszowska zro-
biła tzw. milowy krok. Nie mogę nie wspomnieć o latach 1978 – 1991, 
kiedy w Oddziale Otolaryngologicznym przekształconym początkowo 
w Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, a od 1987 roku w Klinikę Otola-
ryngologiczną odbywało się kształcenie studentów w ramach Instytutu 
Medycyny Klinicznej Akademii Medycznej w Krakowie. 

Potem obowiązki ordynatora przejął Pan?

Tak prowadzenie Oddziału przejąłem w czerwcu 1999 r. W 2001 roku 
Oddział przeniósł się na trzecie piętro do nowo wyremontowanych 
pomieszczeń. W dniu 1 lipca.2014 r Kierownikiem Oddziału został dr n. 
med. Andrzej Pogorzelski. 1 kwietnie 2015 r utworzono Klinikę Otola-
ryngologii, której prowadzenie przejąłem 1 lipca.2016 r. 

Po utworzeniu kierunku Lekarskiego na Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Oddział ponownie uzyskał miano 
klinicznego. Związane to było z dużymi zmianami?

Klinika Otorynolaryngologii funkcjonuje obecnie na bazie Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 ponieważ jak dotąd, choć takie było zało-
żenie, nie powstał Szpital Uniwersytecki. 
Klinika tak jak poprzednio ma 38 łóżek, pracuje w niej 9 lekarzy w tym 3 
w niepełnym wymiarze godzin. W Klinice szkoli się również 6 lekarzy re-
zydentów. Uważam, że obsada lekarska jest na zadowalającym pozio-
mie, natomiast ubolewam niestety nad bazą lokalowo-łóżkową. Wyda-
je się, że 50 łóżek i 3 (a nie 2 jak obecnie) sale operacyjne to optymalne 
rozwiązanie.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
A co z możliwością prowadzenia operacji?

O salach operacyjnych wspomniałem powyżej. Operacje są wykony-
wane każdego dnia. W ubiegłym roku leczyliśmy 4270 chorych, z cze-
go 80% osób było operowanych. To pokazuje skalę pracy Kliniki. Co 
ważne nasza Klinika bilansuje się finansowo i z tego co wiem jest to na 
Podkarpaciu wyjątek. 

Co pozwala Wam uzyskać tak dobry wynik?

Staramy się maksymalnie „wykorzystać” każde łóżko, co związane jest 
z czasem spędzonym przez pacjentów w Klinice.  Tzw. „obłożenie” wy-
nosi ponad 90 % (w innych oddziałach laryngologicznych oscyluje to 
w granicach 40% - 60%). Stąd większy przychód z tytułu wykonanych 
procedur i kontraktu. Oczywiście w publicznych placówkach może 
nieco mniej myślimy o finansach niemniej jednak aby szpital mógł 
funkcjonować prawidłowo musimy również brać pod uwagę czynnik 
finansowy.  

Jakie zabiegi wykonujecie?

Klinika wykonuje praktycznie pełen zakres zabiegów laryngologicznych. 
Nie wykonujemy zabiegów wszczepienia implantów ślimakowych. 

Specjalizacja powoli feminizuje się

Rozmowa z dr. n. med. Krzysztofem Szuberem
Kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie

Uważam, że po pierwsze liczba ośrodków w Polsce wykonujących tę 
procedurę jest wystarczająca, po wtóre robienie kilku zabiegów rocz-
nie mija się z celem. Nasze działania szczególnie w zakresie onkologii w 
pewnym stopniu ogranicza brak lasera wysokoenergetycznego, ale jest 
to sprzęt bardzo drogi, który w naszych warunkach raczej nie może się 
zamortyzować. Muszę podkreślić, że operujemy w pełnym zakresie w 
obrębie głowy i szyi, łącznie z dużymi zabiegami onkologicznymi, no-
wotwory krtani, języka czy ślinianek. W zakresie onkologii wykonujemy 
również zabiegi plastyczne. Jako jeden z nielicznych oddziałów laryn-
gologicznych w Polsce operujemy nowotwory tarczycy. W ubiegłym 
roku wykonaliśmy ponad 100 operacji uszu. To tylko niektóre przykłady, 
które pokazują, że przekrój i zakres naszych działań jest naprawdę spory.

Czy wyposażenie sprzętowe jest wystarczające?

Poza wspomnianym wcześniej laserem oraz osprzętem do operacji en-
doskopowych zatok, mamy sprzęt potrzebny do bieżącej działalności. 
Musimy jednak pamiętać, że z biegiem lat ten sprzęt starzeje się. Sporo 
urządzeń to dar Fundacji Jurka Owsiaka. W najbliższych latach koniecz-
ne będzie systematyczne uzupełnianie i/lub wymiana. 
Oddzielnym problemem w Rzeszowie jest brak oddziału laryngologii 
dziecięcej. Konsekwencją tego faktu jest niestety brak komfortu dla 
małych pacjentów i ich rodziców, którzy muszą przebywać w Klinice 
razem z dorosłymi, niejednokrotnie ciężko chorymi onkologicznie. 
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości taki oddział powstanie w 
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. 

Praca w Oddziale Klinicznym wiąże się z zajęciami ze studentami.

Tak, od dwóch lat prowadzimy zajęcia ze studentami. Dwaj koledzy 
mają etaty akademickie. Prowadzimy ćwiczenia oraz seminaria. Jest to 
na pewno dodatkowe obciążenie bo bazujemy na warunkach naszej 
niezbyt dużej Kliniki. Staramy się jednak aby przyszli lekarze maksymal-
nie wykorzystali czas spędzony na zajęciach, a wyniki z egzaminów 
wydają się to potwierdzać. Pewnym ułatwieniem jest to, że w Klinice 
mamy salę konferencyjną gdzie możemy prowadzić część zajęć. Część 
kolegów pracuje naukowo robiąc doktoraty. W ostatnim czasie obro-
niono dwa, niebawem będzie chyba kolejny. Nie pozostaje niestety 
zbyt dużo czasu na pracę naukową ale również tego staramy się nie 
zaniedbywać. 

Jakie jest zainteresowanie wśród młodych lekarzy wyborem laryn-
gologii?

W województwie podkarpackim większość miejsc szkoleniowych jest 
wykorzystana. Tu może podam ciekawostkę - dominują kobiety. W na-
szej Klinice na sześć miejsc rezydenckich szkoli się pięć kobiet i jeden 
mężczyzna. Być może związane jest to z tym, że na medycynę dostaje 
się więcej pań, które są zazwyczaj bardziej pilne i uzyskują lepsze wyni-
ki. Według mojej oceny specjalizacja powoli się feminizuje. 

Co potrzeba do zwiększenia komfortu potrzebnego wam do pra-
cy, a pacjentom w leczeniu?
Marzeniem na pewno jest poprawienie warunków lokalowych, zwięk-
szenie liczby łóżek oraz dostępności do stołów operacyjnych. Jesteśmy 
realistami i wiemy, że nie da się tego wprowadzić z dnia na dzień. Do-
ceniamy działalność dyrektorów Szpitala, którzy systematycznie reali-
zują plany budowy oraz wyposażenia nowych obiektów, w tym bloku 
operacyjnego. W najbliższej przyszłości konieczne będzie również za-
cieśnienie współpracy z Władzami Wydziału Medycznego. Reasumu-
jąc, myślę, że w chwili obecnej jesteśmy „młodą” Kliniką pracującą na 
dobrym, stabilnym poziomie. 

Dziękujemy za rozmowę
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Równia pochyła
Sytuacja w ochronie zdrowia, wbrew wcześniejszym zapewnie-

niom władz, nie zmierza w dobrym kierunku. W prowadzonych 
ostatnio badaniach opinii publicznej aż 52% respondentów za 

najważniejszy problem w kraju uznało źle działający system opieki 
zdrowotnej. Dlaczego tak się dzieje, że mimo nieustannego wręcz re-
formowania, osiągane rezultaty dalekie są od oczekiwań? Jako lekarze 
dobrze wiemy, że najskuteczniejszym leczeniem choroby jest leczenie 
przyczynowe. Setki, a może i tysiące ludzi, dobrze zorientowanych w 
temacie, już dawno postawiło diagnozę. Praprzyczyną złego działania 
ochrony zdrowia, jej niewydolności, a także efektów leczniczych po-
niżej oczekiwań, jest niedofinansowanie, czyli ogromna dysproporcja 
między katalogiem i liczbą usług medycznych a wielkością środków, 
przeznaczonych na ich sfinansowanie. Leczenie tak zdiagnozowanej 
choroby jest możliwe na dwa sposoby: albo zwiększenie nakładów 
albo ograniczenie koszyka świadczeń gwarantowanych. Jest jeszcze 
trzecia ewentualność- ubezpieczenia dodatkowe, ale mają one sens 
tylko wtedy, gdy obecny koszyk będzie okrojony. W wypadku opieki 
zdrowotnej nigdy dotąd nie zastosowano takiego leczenia i dlatego 
mamy złe efekty.

Jakie nieszczęście musi się wydarzyć, żeby ta prosta konkluzja dotarła 
do polityków? Czy musi ktoś umrzeć? A jeżeli tak, to ile osób musi 
oddać życie, żeby przekonać decydentów? 
Trudno oszacować ile osób straciło życie czekając na operację, dia-
gnozę nowotworu lub właściwy, nowoczesny lek. Może wystarczyłaby 
jedna, ale bardzo ważna osoba, ale one, z reguły, nie korzystają z sys-
temu na zasadach określonych dla zwykłych śmiertelników! I to może 
być ważnym powodem, dla którego ważne w państwie osoby nie do-
strzegają głębokiej dysfunkcji ochrony zdrowia. Gdyby te osoby stały 
w kolejkach tak, jak wszyscy inni, na prawdziwą reformę nie musieli-
byśmy długo czekać. A tymczasem… zjeżdżamy po równi pochyłej.

CZY NA PEWNO JEST DOBRA WOLA? 

Do tej pory pierwszym i zasadniczym powodem niedostatków w 
ochronie zdrowia był brak środków. Tłumaczenia o mizerii finansowej 
państwa słyszeliśmy od ponad dwudziestu lat: “..a na Miodowej stara 
płyta gra..”. Od kilkunastu miesięcy słyszymy jednak, że jest wspania-
le, że sytuacja budżetu jest najlepsza w historii powojennej Polski, że 
możemy realizować wizję Europy Zachodniej w Polsce itd. Biorąc pod 
uwagę fakt, że wydajemy na zdrowie najniższy odsetek PKB wśród kra-
jów UE, że z kraju wyjechało 20 tys. lekarzy i, Bóg wie ile pielęgniarek, 
że wiele wskaźników zdrowotnych jest w ogonie Europy, logicznym 
wydaje się pilne zwiększenie nakładów na zdrowie. A tymczasem…

POROZUMIENIE Z POROZUMIENIEM
REZYDENTÓW OZZL

Ponad rok temu nowo mianowany minister zdrowia, prof. Łukasz Szu-
mowski, po kolejnej fali protestów lekarskich, zawarł ze środowiskiem 
lekarskim swoistą umowę, zwaną Porozumieniem z 8 lutego 2018, 
która przewidywała wprowadzenie wielu istotnych zmian w usta-
wach mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. Do 
najważniejszych należały wprowadzenie stopniowego zwiększania 

odsetka PKB na nakłady na zdrowie, do “magicznych” 6% “już” w 2024 
roku, zmiany organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego a 
także zwiększenie uposażeń lekarzy - specjalistów i rezydentów. Za-
warcie porozumienia z ministrem zdrowia uspokoiło nastroje, a nawet 
dało przejściowo poczucie odniesienia sukcesu. Prawdziwe oblicze 
tego “sukcesu” miało objawić się nieco później. Otóż zmiany w kształ-
ceniu specjalizacyjnym poszły nie do końca, tak jak chcieliśmy. Podwy-
żek uposażeń nie dostali wszyscy rezydenci, np. dentyści, podwyżki 
dla specjalistów wypłacono z dużym opóźnieniem i po podpisaniu 
tzw. lojalek, i to nie wszystkim, a PKB, od którego liczono wysokość na-
kładów na zdrowie, owszem…. ale sprzed 2 lat! To zakrawa na kpinę! 
Zostaliśmy potraktowani instrumentalnie i oszukani! To ma być dobra 
wola?! To ma być dotrzymywanie obietnic?! 

GRA NA CZAS

Utrzymanie status quo w ochronie zdrowia wydaje się być od wielu 
lat racją stanu dla wszystkich kolejnych ekip parlamentarno - rządo-
wych. Dla każdej kolejnej władzy jest to tak ważne, że dopuszcza, a 
nawet po cichu popiera łamanie obowiązującego prawa. Coraz licz-
niejsze są przypadki mobbingowania niepokornych, zwalniania z pra-
cy działaczy związkowych, pod byle pretekstem obchodzenia przepi-
sów o czasie pracy czy takiego organizowania pracy, które naraża na 
niebezpieczeństwo pacjentów jak i lekarzy. Dyrektorzy, którzy chodzą 
na krótkim pasku starostów powiatów czy marszałków województw, 
dopuszczają się łamania prawa pod parasolem mocodawców, a kon-
trole inspekcji pracy są zupełnie nieskuteczne. Również akty prawne, 
wprowadzane pod naciskiem pracowników i ich związków czy samo-
rządów nie przynoszą spodziewanych efektów. Wprowadzone ostat-
nio rozporządzenie o normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
nie spowodowało uzupełnienia zatrudnienia tylko …. likwidację łóżek! 
Oczywiście nikt nie zastanawiał się, które łóżka, w jakich oddziałach, 
bo i po co! Łóżka zlikwidowano na papierze, a w oddziałach powstały 
stałe dostawki, na które już nie musi być adekwatnego zatrudnienia! 
Tak działa się w warunkach bojowych! Kto tego nie rozumie - nie na-
daje się na dyrektora! 

WSZELKA WŁADZA POCHODZI OD BOGA

Właśnie tak myślą dyrektorzy mianowani przez szacowne gremia or-
ganów założycielskich. W zamian za “efekty ekonomiczne” uzyskują 
niemal zupełną bezkarność i ochronę. Dobrym przykładem takiego 
sposobu “rządzenia” jest sprawa dr Bartosza Fiałka z Bydgoszczy. Dzięki 
nagraniu rozmowy z dyrektorem ds. lecznictwa mogliśmy się przeko-
nać do jakich metod i środków sięgają “wybrańcy Boga na ziemi”, żeby 
pokazać, że się nadają, że sobie radzą, że panują nad sytuacją, żeby 
tylko zachować swój ulubiony “stołeczek”. Niestety, również wysocy 
przedstawiciele organów prowadzących, akceptując bezprawie w 
wykonaniu dyrektorów nie dorastają do swojej roli i stają się współ-
winnymi łamania prawa.

OFIARY SYSTEMU

Złe warunki pracy przekładają się, niestety, także na nas - pracowni-
ków systemu. Kilka tygodni temu media doniosły o kolejnym zgonie 
naszego kolegi, w czasie pełnienia dyżuru. Pomijając wszelkie inne 
okoliczności, że sam chciał, że był na kontrakcie, nie można nie za-
uważyć, że miał tylko 39 lat! Śmierć naszego kolegi wpisuje się w ciąg 
chyba już kilkunastu zgonów w pracy lekarzy w ostatnich latach. Chy-
ba już czas, by powiedzieć: dość! Nie zgadzajmy się na niewolniczą 
pracę, nadrabiając jej niską wycenę dużą ilością czasu - naszego życia, 
które zabieramy sobie i naszym bliskim! Nie podpierajmy własnymi 
barkami niewolniczej konstrukcji, która już dawno powinna być zbu-
rzona! Tylko nasz wysiłek i ofiary powodują, że system ciągle “jakoś się 
kręci” ale pamiętajmy, że to działa przeciw nam samym. Na wiosnę 
planowana jest kolejna demonstracja środowiska lekarskiego, a jesie-
nią kolejna akcja wypowiadania klauzuli “opt out”. Nie stójmy z boku! 
Weźmy w nich udział! Nie pozwólmy się dalej oszukiwać! Weźmy los 
we własne ręce.
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Stopnie naukowe 

Adam Malawski-Róg

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaświadcza, że lek. dent. 
Adamowi Malawskiemu-Róg uczestnikowi Studiów Doktoranckich w 
Katedrze i Zakładzie Stomatologii Doświadczalnej UM we Wrocławiu 
w dniu 23 listopada 2018 r.Uchwałą Rady Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 22/11/2018 
nadano stopień naukowy 
DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 
W DYSCYPLINIE STOMATOLOGIA
SPECJALNOŚĆ : PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Przewód doktorski, egzaminy i publiczna obrona dysertacji pt;” Ocena 
wpływu piaskowania na adhezję pomiędzy politereftalenem etylenu a 
wybranymi silikonowymi materiałami podścielającymi stosowanymi w 
protetyce stomatologicznej ”, (promotor: dr hab. n. med. Mieszko Więc-
kiewicz) odbyły się zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 marca 
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki 
( Dziennik Ustaw Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami). 

Streszczenie
Choroba nowotworowa w zakresie masywu szczękowo-twarzowego 
wiążę się często z zabiegiem operacyjnym podczas, którego dochodzi 
do powstania ubytku tkanek twardych i miękkich. Ubytki te często two-
rzą połączenia jamy ustnej z jamą nosową. W tej sytuacji jedną z metod 
leczenia jest wykonanie protetycznej płytki obturującej. 

Celem pracy była ocena wpływu piaskowania na adhezję między wy-
branymi silikonami podścielającymi a politereftalanem etylenu oraz 
próba jednoznacznego wyznaczenia parametrów potrzebnych do ak-

tywacji powierzchni politereftalanu etylenu za pomocą piaskowania 
przed podścieleniem miękkimi materiałami silikonowymi.

Materiałem do badań były płytki termoplastyczne (PETG) Erkodur 
(Erkodent, Niemcy) o grubości 3,0 mm, oraz trzy materiały miękkie z 
grupy elastomerów silikonowych addycyjnych tj. Mucopren Soft (Ket-
tenbach, Niemcy), Sofreliner Tough S (Tokuyama, Japonia), Ufi Gel SC 
(Voco, Niemcy), a także standardowy piasek (tlenek glinu) o następu-
jących średnicach ziaren: 50 µ, 250 µ i 500 µ. Badanie zostało przepro-
wadzone zgodnie z normą ISO 10139 - 2:2016(E). 
Zaplanowano 21 grup (3 grupy kontrolne i 18 badanych) ze względu 
na zastosowanie różnych silikonów podścielających, średnic ziaren 
piasku oraz ciśnienia w czasie piaskowania. W każdej grupie znajdo-
wało się po 15 próbek.
Ogólna analiza wszystkich próbek wykazała, że cechy materiałów si-
likonowych tj. rozciągliwość, siła wiązania do podłoża w grupach są 
znacząco różne. Z ogólnej analizy statystycznej w grupach trzech ma-
teriałów silikonowych wynika, że modyfikacja podłoża nie zmieniła 
w sposób radykalny wartości siły zrywania i rozciągliwości badanych 
materiałów silikonowych.

Wyniki uzyskane dla materiału Ufi Gel SC wykazały, że w przypadku 
X max wszystkie badane podgrupy wykazały większą rozciągliwość 
próbek względem podgrupy kontrolnej, przy czym podgrupa pierw-
sza (3 bary i 50 µ) ma największą rozciągliwość względem pozostałych 
podgrup badanych. Parametr F max zachowuje się podobnie jak X 
max. Modyfikacja podłoża podniosła wartości siły zerwania próbki i 
jej rozciągliwości.

Wyniki uzyskane dla materiału Sofreliner Tough S wykazały, że w przy-
padku parametru X max wyniki wszystkich przebadanych podgrup 
praktycznie nie różnią się od podgrupy kontrolnej. Podobna sytuacja 
występuje przy parametrze F max. Wszystkie badane podgrupy wy-
kazały zbliżoną rozciągliwość próbek względem podgrupy kontrolnej.
Wyniki uzyskane dla materiału Mucopren Soft wykazały, że w przy-
padku X max pierwsze trzy badane podgrupy wykazały większą 
rozciągliwość próbek względem podgrupy kontrolnej, przy czym 
podgrupa druga ma największą rozciągliwość względem pozostałych 
podgrup badanych. W przypadku parametru F max wszystkie badane 
podgrupy wykazały większą siłę zerwania próbek względem podgru-
py kontrolnej, przy czym podgrupa pierwsza ma największą adhezję 
do podłoża względem pozostałych podgrup badanych. 
Na podstawie zebranych danych wyciągnięto następujące wnioski:
1. Piaskowanie poprawia adhezję między wybranymi silikonami 

podścielającymi a politereftalanem etylenu.
2. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano stosując do piaskowania 

ziarna tlenku glinu o grubości 50 µ i ciśnienie 3 barów dlatego 
ww. parametry powinny być zalecane w celu poprawienia siły 
połączenia między przebadanymi silikonami podścielającymi a 
politereftalanem etylenu. 

Dr hab. Kazimierz Widenka  twórca rzeszowskiej kardiochirurgii
Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa 

Decyzją kapituły w skład której wchodzą między innymi rzeszowscy radni oraz przedstawiciele władz miasta, tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Rzeszowa otrzymał dr hab. n. med.  Kazimierz Widenka, twórca rzeszowskiej kliniki kardiochirurgii w Klinicz-
nym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ten prestiżowy tytuł został wręczony 19 stycznia b.r. w Filharmonii Podkarpackiej 
podczas corocznej uroczystości związanej ze świętowaniem kolejnej, tym razem 665 rocznicy lokacji Rzeszowa. W uchwale 
czytamy, że tytuł ten nadaje się „pasjonacie, zwolennikowi rozwoju chirurgii aorty oraz technik mało inwazyjnych, twórcy Rze-
szowskiej Kliniki Kardiochirurgii, którą uczynił atrakcyjnym ośrodkiem medycznym i naukowym”. Profesor Kazimierz Widenka 
związany jest ze  stolicą Podkarpacia od 2006 roku.

Drugim nowym honorowym obywatelem Rzeszowa został prof. Sylwester Czopek rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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Dietetyka

Przede wszystkim, należy dobrze odżywić organizm i nie sto-
sować diet jednostronnych oraz niedoborowych, które osła-
bią naszą kondycję. Dodatkowo zaleca się włączyć pokarmy 
bogate w witaminę C oraz D, produkty kiszone i mleczne na-
poje fermentowane.  
 
WITAMINA C
Jest witaminą antyoksydacyjną, której zadaniem, jest ochrona or-
ganizmu przed działaniem tzw. wolnych rodników. Znaczny nie-
dobór witaminy C w diecie, powoduje między innymi: krwawienia 
z dziąseł, bóle mięśniowe i stawowe a ostatecznie w przypadku 
awitaminozy, dochodzi do osłabienia odporności organizmu.  
Źródłem witaminy C, są produkty roślinne, szczególnie: owoce dzi-
kiej róży, owoce jagodowe, natka pietruszki, papryka, czy warzywa 
kapustne.  Należy jednak pamiętać, że jest ona bardzo niestabilna 
i czuła na czynniki zewnętrzne np. tlen, czy wysoka temperatura. 
Przez co, nieodpowiednia obróbka produktów w nią bogatych, 
może powodować straty sięgające do 80%. 
 
WITAMINA D
 Jej niedobór w naszej diecie, jest bardzo popularny. Nie tylko z 
uwagi na występujący klimat, gdzie ciągle mamy zbyt „mało słoń-
ca”, ale także tryb życia, gdzie nawet latem bardzo często pracuje-
my w zamkniętych pomieszczeniach i nie eksponujemy ciała na 
działanie promieni słonecznych.  Gdzie jej szukać w pożywieniu? 
Znajduje się w: produktach mlecznych, jajkach oraz tłustych ry-
bach morskich. Musimy jednak pamiętać, że ponad 80% tej wita-
miny, pochodzi właśnie z syntezy skórnej. Pokarm, dostarcza nam 
jedynie niewielki jej odsetek. 
 
KISZNKI ORAZ PRODUKTY MLECZNE FERMENTOWANE
Dla odporności naszego organizmu, bardzo ważna jest właściwa 
praca jelit. Chodzi tutaj konkretnie o działanie bakterii kwasu mle-
kowego, które to zamieniają cukry proste pochodzące z warzyw, 
czy też mleka - na kwas mlekowy (naturalny konserwant). Właśnie 
te bakterie, są wyjątkowo korzystne dla pracy naszych jelit. Ponad-
to kapusta kiszona, zawiera znacznie większe ilości witaminy C, niż 
ta surowa. Również kwaśne mleko, czy kefir – naturalnie wspierają 
rozbudowę pożądanej flory jelit. 

Nie możemy zapomnieć o związkach, jakimi są fitoncydy, czyli o 
substancjach wydzielanych przez np.: czosnek, cebulę, ale także 
tymianek, czy kolendrę. Bowiem wykazują one silne działanie bak-
teriobójcze, przez co nazywane są „naturalnymi antybiotykami”.  

Jak włączyć te pokarmy do codziennej diety. Ciesząc się nie tylko 
ich prozdrowotnymi właściwościami, ale również pełnią smaku? 
Poniżej przykładowy jadłospis, zawierający opisane wcześniej pro-
dukty. Smacznego !  

Owsianka z pomarańczą, miodem i orzechami włoskimi (ok. 
500 kcal): • Woda (1 szklanka) • Jogurt naturalny ( ½ kubka)  • Płatki 
owsiane, górskie (4 łyżki) • Miód pszczeli (1 łyżka) • Orzechy wło-
skie (1 łyżka) • Pomarańcza (1 sztuka) • Cynamon ( ½ łyżeczki) Płatki 
owsiane gotujmy na wodzie, kiedy lekko ostygną dodajemy miód, 
siekane orzechy, cynamon i cząstki pomarańczy. Mieszamy z jo-
gurtem. Gotowe ! 
 
Sałatka z warzyw, kuskusu i kurkumy (ok. 300 kcal): • Kasza ku-
kus (50g suchej kaszy) • Olej lniany (1 łyżka) • Pietruszka (2 łyżecz-
ki) • Papryka ( ½ sztuki) • Ciecierzyca w zalewie (3 łyżki) • Kurkuma 
(do smaku) Ciecierzycę odsączamy, siekamy pietruszkę i kroimy 
w kostkę paprykę – dodajemy do ugotowanej kaszy. Mieszamy 
wszystkie składniki z olejem lnianym. Gotowe ! 
 
Łosoś z batatem w sosie czosnkowym z ogórkami kiszonymi 
(ok. 600 kcal): • Łosoś dziki (100g) • Cytryna (2 plastry) • Pietruszka 
(1 łyżka) • Koper (1 łyżka)  • Batat (1 sztuka) • Olej rzepakowy (2 łyż-
ki) • Cytryna (1łyżka) • Sól, pieprz (do smaku) • Jogurt naturalny (3 
łyżki) • Czosnek (2 ząbki) • Ogórek kiszony (3 sztuki) Łososia piecze-
my w nagrzanym piekarniku (200stopni / 15 minut), posypanego 
pietruszką (1łyżka), z plastrami cytryny, pieprzem oraz solą. Bataty 
pieczemy w piekarniku obok łososia (do miękkości), posolone, 
przekrojonego na pół (wcześniej umyte), skropionego olejem rze-
pakowym. Z jogurtu, kopru i czosnku – robimy dip (do batatów). 
Zjadamy z kiszonymi ogórkami.  GOTOWE ! 

Odżywczy koktajl szpinak – imbir (ok. 200 kcal): • Sok jabłkowy 
100% (1 szklanka) • Szpinak (2 garści) • Imbir (1 plaster) • Kurkuma (1 
łyżeczka) • Miód ( 1 łyżeczka)   • Nasiona chia (1 łyżeczka)  Wszystkie 
składniki zmiksować (imbir wcześniej zatrzeć na tarce), dosypać 
nasiona chia i pozostawić do napęcznienia (w lodówce). Gotowe !

Sałatka z kaszy bulgur, jarmużu i jajka (ok. 400 kcal): • Jajo ku-
rze, całe (1 sztuka) • Pomidorki koktajlowe (6 sztuk) • Papryka czer-
wona ( ½ sztuki) • Kasza bulgur (50g suchej kaszy) • Jarmuż (garść) 
• Olej lniany (1 łyżka) • Kurkuma (do smaku) Jajko ugotować i prze-
kroić na pół. Pomidorki pokroić na połówki, a paprykę posiekać w 
kostkę. Ugotować kaszę – wszystkie składniki wymieszać z olejem 
i kurkumą. Na gotową sałatkę, położyć połówki jajka. Gotowe ! 

*Dieta opracowana dla osoby zdrowej / energetyczność:  ok. 2000 kcal. 
  
Źródła: - Dymarska E., Grochowalska A., Krauss H.: Wpływ sposobu odży-
wiania na układ odpornościowy. Immunomodulacyjne działanie kwasów 
tłuszczowych, witamin, składników mineralnych oraz przeciwutleniaczy. 
Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222–231. - Ciborowska H., Rudnicka A.: Die-
tetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2014, 
122-123, 139-141, 202-205 - Zin M. i wsp. Ocena żywności i żywienia. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Mgr Marzena Morawska – dietetyk, psychodietetyk.

Jak wspomóc
odporność
organizmu
właściwą
dietą? 
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Hobby

Wspaniale jest gdy możemy połączyć w życiu dwie pasje. 
Panu się to udało. Jedną z nich jest jazda motocyklem, drugą 
zwiedzanie świata.

Z turystyką związany byłem od najmłodszych lat kiedy to z rodzi-
cami odbywałem krótsze czy dłuższe wyprawy. Motocykl pojawił 
się niedawno bo cztery lata temu i pozwolił mi poszerzyć możli-
wość zwiedzania. Podróżuję głównie na wschód ze względu, że 
ten kierunek jest jeszcze najbardziej dziewiczy, mentalność zbli-
żona jest do naszej, a gościnność jest ogromna. Mieszkańcy nie 
myślą, aby na turyście tylko zarobić, ale aby z nim porozmawiać, 
poznać go czy spędzić z nim trochę czasu.

Porozmawiajmy na wstępie o pierwszej z pasji, a więc o mo-
tocyklu. Skąd pomysł aby mając samochód jeździć też jedno-
śladem?

Zaczęło się prozaicznie od dojazdów do pracy skuterem, żeby 
omijać rzeszowskie korki. Pozostawał jednak pewien niedosyt, że 
ta jazda związana była jedynie z pracą i poruszaniem się na małym 
obszarze. Przesiadłem się więc na motocykl, który niejako zobo-
wiązał mnie do wyjazdów turystycznych. Jeżdżę nim od później-
szej wiosny do wczesnej jesieni, zimą chętnie wracam do codzien-
nej jazdy samochodem. Szukałem motocykla wygodnego, którym 
będę mógł w czasie długich podróży pokonywać po kilkaset kilo-
metrów, czasami powyżej tysiąca dziennie. Przed wyborem długo 
rozmawiałem z fachowcami, sporo czytałem. Oczywiście wygląd 
też miał znaczenie bo „partnerka” do wyjazdów musi być atrakcyj-
na i wybrałem model Yamaha Super Tenere 1200. Moc ponad 100 
KM, motocykl bezobsługowy ze względu na rodzaj napędu czyli 

Motocyklista czuje więcej
Rozmowa z dr. Marcinem Kunickim anestezjologiem z Centrum Medycznego w Łańcucie

Wał Cardana. Nie należy do lekkich bo waży 265 kg. Jeżdżę nim 
jak wspomniałem niezbyt długo bo cztery lata, ale intensywnie - 
pokonaliśmy 80 tysięcy kilometrów. Jak dotąd jest bezawaryjny, a 
trasy które wybierałem nie należały do łatwych.

Ma Pan porównanie „dwóch i czterech kółek”. Jakie są główne 
atuty jazdy motocyklem?

Motocyklista czuje więcej. Nasze skupienie na tym co robimy jest 
trzykrotnie większe niż jadąc samochodem dzięki temu możemy 
zauważyć to, co umyka nam jadąc samochodem. Czujemy zmianę 
temperatury, natężenie podmuchów wiatru, najbardziej oczywi-
ście intensywność deszczu. Natomiast poza bodźcami typowo fi-
zycznymi mnie najbardziej urzeka kontakt z ludźmi, którzy reagują 
zupełnie inaczej widząc motocyklistę niż kierowcę wysiadającego 
z eleganckiego samochodu. A co najważniejsze jesteśmy częścią 
przyrody. Każdy może utożsamiać się z ptakiem latającym w gó-
rach, lisem biegającym po łące wybór jest bardzo indywidualny. 
Wolność i przynależność do tego świata zewnętrznego jest dla 
mnie największą nagrodą. Dodatkowym bonusem są spotkania z 
ludźmi. Mogę porozmawiać z nimi o ich rodzinie, kraju czy  ży-
ciu w wiosce, z której nigdy nie wyjeżdżali. Na wschodzie bardzo 
chętnie opowiadają o swojej dużej i małej ojczyźnie są wielkimi 
patriotami. Jeśli nam wydaje się, że nimi jesteśmy to niestety je-
steśmy w błędzie. My najczęściej narzekamy, na wschodzie taki 
głos słychać bardzo rzadko, raczej z dumą opowiadają o rzeczach, 
miejscach, które mogą turystę zainteresować. Widać i słychać, że 
płynie to z ich serca.

Gdzie prowadziła trasa pierwszej wyprawy?
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Hobby

Trasa prowadziła po najbardziej znanych przełęczach  w Alpach 
szwajcarskich, niemieckich i włoskich. Kolejna wyprawa była do 
norweskich fiordów. Z dalszych sporo wypraw sporo kilometrów 
przejechałem po Ukrainie, Mołdawii, Republice Naddniestrzań-
skiej, Turcji, Gruzji, Armenii. Najdłuższą podróżą jaką do tej pory 
odbyłem była ubiegłoroczna dookoła Morza Kaspijskiego przez 
Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, powrót przez Iran, Azerbejdżan dalej przez Rosję, 
Ukrainę. 16 tysięcy kilometrów niezapomnianych wrażeń w cią-
gu niecałego miesiąca. Przekrój od płaskiej Rosji po Trakt Pamirski 
jedną z najwyżej położonych dróg świata. W wielu z tych krajów 
motocykle służą raczej do pracy niż do wypoczynku dlatego dla 
mieszkańców bardzo odległych regionów byliśmy bardzo egzo-
tyczni. Dziwne motocykle, na dodatek nietypowe ubrania, obju-
czeni sprzętem, nie mogli zrozumieć dlaczego tak się męczymy. 
Dla wielu z nich motocykl to „mechaniczny rumak” potrzebny do 
wypasania bydła, a więc do pracy a nie do rozrywki. Gdziekolwiek 
zatrzymaliśmy się zaraz przychodziło sporo osób oglądali moto-
cykl, później nas i oczywiście wszystkiego musieli dotknąć. Naj-
ważniejsze pytania to ile kosztuje, ile pali dopiero później skąd 
jesteście, gdzie jedziemy, czy potrzebujemy pomocy.

Ma Pan porównanie tego życia poukłada-
nego jeżdżąc po zachodzie Europy i tego 
na dziewiczym jeszcze wschodzie. Jak ono 
wypada?

To jest przepaść, tego nie da się opisać słowa-
mi. Będąc np. w Szwajcarii, Norwegii widzimy 
bogate społeczeństwo nie mające praktycz-
nie żadnych problemów związanych z ży-
ciem codziennym. A z drugiej strony będąc 
wysoko w górach w Tadżykistanie widzimy 
pasterza, którego rodzina od setek lat żyje w 
tym miejscu, nigdzie nie wyjeżdża, a jego ma-
jątkiem jest kilka rzeczy w prymitywnej cha-
cie wybudowanej z kamieni wydobytych ze 
strumienia. Czasem jest agregat prądotwór-
czy, talerz satelitarny, ale jego życie jest proste 
wykonuje tylko swoją pracę i jest szczęśliwy. 
A szczęściem jest przeżycie kolejnego roku, 
zdrowe zwierzęta, pieniądze na nich zarobio-
ne i rodzina. Myślę, że nasze szczęście jest dla 
nich niezrozumiałe. 

Które z odwiedzonych miejsc wywarło na 
Panu największe wrażenie?

 Jeżeli chodzi o przyrodę to na pewno norwe-
skie fiordy, do których chciałbym kiedyś wrócić. 
Jeżeli chodzi o ludzi to bezsprzecznie Iran. O 
mieszkańcach tego kraju mogę się wyrazić tylko 
w samych superlatywach, mają serce na dłoni są 
bezgranicznie gościnni. Z czymś takim nie spo-
tkałem się w żadnym kraju. Muszę podkreślić, że 
w każdym państwie byliśmy mile przyjmowani, 
żadnych złowrogich gestów, najczęściej uśmiech 
i chęć pomocy.
 
Przed Panem kolejna wyprawa tym razem na 
przełomie lipca i sierpnia do Indii.

Tak, ten kraj ma coś z magii, ale nie będę go 
szczegółowo zwiedzał. Każda podróż motocy-
klowa musi mieć swój cel który pozwala ją zre-
alizować. W tym przypadku to Tadź Mahal ponoć 
jeden z cudów świata.  Oczywiście po drodze bę-
dzie wiele bardzo ciekawych miejsc. Na przykład 
Isfahan w Iranie uznawane za najpiękniejsze mia-

sto świata, piękna przyroda gór w Pakistanie i jak zawsze ciekawi 
ludzie. Droga powrotna  będzie wiodła przez te same kraje z tym, 
że różnymi trasami, być może w drodze powrotnej będzie jedno 
odstępstwo i odwiedzę Irak.

Podróż ma być połączona z akcją charytatywną.

Przy okazji wyjazdu będą zbierane pieniądze dla Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci. Przebieg wyprawy będę relacjonował na Fa-
cebooku, będą tam również numery kont i kto będzie miał ocho-
tę może wspomóc ten szczytny cel. Relacje będą każdego dnia i 
mam nadzieję, że z taką częstotliwością będą wpływały fundusze 
na chore dzieci.

Dziękujemy za rozmowę.
 
Od Redakcji: 
Wszelkie informacje o wyprawie można znaleźć na FB na profilu 
Skydoc Moto Trip
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Tak naprawdę, to miała być zupełnie inna opowieść...ale przecież nie 
zawsze wszystko można zaplanować, czy to dotyczy tylko tekstu do biu-
letynu, czy też prawdziwego życia.. i chociaż miałam ułożony w głowie 
całkiem inny tekst, zwrot akcji spowodował, że powstała inna historia..

W grudniu, po 10 miesiącach walki z białaczką szpikową ostrą moja naj-
bliższa przyjaciółka Basia Szczerba zmarła. Minęło już trochę czasu, a ja mam 
w sobie tak niewyobrażalny ból po Jej odejściu...i nie mogę poradzić sobie z 
tym w żaden sposób.. i chyba już tak zostanie, bo przecież nikt nie wynalazł 
sposobu, na pogodzenie się ze śmiercią osoby, której nie da się zastąpić.

Basia zawsze tylko pracę i dzieci widziała. Wszystko odkładając na póź-
niej A żadnego „później” nie ma, nie było i nie będzie...Więc, próbując za-
chować się konstruktywnie z listy życiowej pt „Czego jeszcze nie zrobiłam” 
wybrałam wyjazd do Afryki.

Zapisałam się na FB na wycieczkę, typu Off Road po Namibii Toyotami 
Hilux, od południa kraju- do granicy z Angolą. W sumie 3500km za kierow-
nicą, spanie w namiocie na dachu samochodu, zakładanie obozowiska, co 
wieczór w innym miejscu, dużo zwiedzania, plenery fotograficzne, piękni 
fizycznie i mentalnie lokalni ludzie.

Do tego koszmarny upał, pomimo kończącej się pory deszczowej. Ale 
cóż, to Afryka.. musi być gorąco. I było. Chyba bardziej, niż na dnie piekła.. 
Do tego komary, strefa malaryczna. Oczywiście byliśmy uzbrojeni w repe-
lenty, ale i tak komary ugryzły mnie nie jeden raz..

Przed wyjazdem zasięgnęłam porady u lekarza specjalisty w zakresie 
medycyny tropikalnej.

Odbyłam  wszelkie zalecone szczepienia oraz zaopatrzyłam się w  Mala-
rone, aby zacząć zażywać na kilka dni przed wjechaniem w strefę zagrożenia.

Spotkało mnie wszystko. Dzikie zwierzęta, chodzące samopas wo-
kół naszych obozowisk. Skorpiony też były, nie miałam pojęcia, że są tak 
szybkie w poruszaniu się. Zwierzęta typu nosorożec czarny, chodzące po 
naszych miejscach przejazdów, to normalne, przecież to my  poruszaliśmy 
się po ich terenie.

Grupa, z którą podróżowałam to zbiór samych silnych osobowości. I z 
tym doświadczeniem też przyszło nam się zmierzyć. Poziom harcerskich 
obozów już dawno poza mną, i nagle z niezłych hoteli przeniosłam się do 
szkoły przetrwania. Fakt, że świadomie to wybrałam. Ale bywało trudno.

Trzeba było nauczyć się pra-
cy zespołowej, co też bywa wy-
zwaniem, w upale i w trudnych 
sytuacjach. Opony naszych aut 
pękały, jak bańki mydlane  Do 
tego na bezdrożach i w pełnym 
słońcu. Szczerze podziwiałam 
wtedy kolegów z wyprawy, któ-
rzy, mimo upału robili to z każdą 
kolejną oponą coraz szybciej..

I te godziny kontemplacji 
przyrody. Namibia jest przepięk-
nym krajem, trzy razy większym 
od Polski. Słabo zaludnionym. 
Ma tylko ok. 2,5 miliona miesz-
kańców. Woda jest tu na wagę 
złota. Sklepy i stacje benzyno-
we nieosiągalne przez setki 
kilometrów. Nocowaliśmy na 
pustyniach, czasem tylko na 
kempingach. Z reguły nie ma 
tam prądu, woda bywa ale nie 
wszędzie.

Długie wieczory spędzali-
śmy na przygotowaniach kolacji 
na ognisku. Nocne afrykańskie 
niebo, jest jakby niżej i ma się 
wrażenie, że można je po pro-
stu dotknąć ręką. Oczywiście 
widziałam ten słynny Krzyż Po-
łudnia tuż nad moją głową.

Tak, jak przewidywałam, najtrudniejsze dla mnie były spotkania z lokal-
nymi mieszkańcami Namibii..

Igor, szef naszej wyprawy był tam 16-ty raz. Wprowadził nas w bliskie 
kontakty z mieszkańcami, między innymi- wioski Puros. Wieczorem, w dniu 
naszego przyjazdu-cała wioska przyszła do sklepu o nazwie Menchester 
United, zaopatrzonego głównie w piwo Savanna. Kobiety założyły kolo-
rowe, odświętne suknie, w których wyglądały niezwykle w zestawieniu z 
surowością pustynnego krajobrazu. Tańce przy afrykańskiej muzyce trwały 
do 22-giej, kiedy to opuściliśmy wioskę aby udać się do naszego kempin-
gu, oddalonego 10 km od wioski.

Po nocy spędzonej przy ognisku i krótkim śnie- wyjechaliśmy wcze-
snym rankiem na spotkanie z dziećmi ze szkoły. Jedynej w promieniu 
100km...Igor, szef naszej wyprawy i jednocześnie właściciel biura podróży 
Legal Nomads z Wrocławia-  opiekuje się szkołą, dotując ją. Tym razem-
-po uzgodnieniu potrzeb z dyrektorem szkoły-były to podręczniki szkol-
ne. My także byliśmy przygotowani na spotkanie z dziećmi, mieliśmy dla 
nich przybory szkolne, jedzenie. Dzieci-w większości w mundurkach szkol-
nych - powitały nas rytualnym tańcem. Były przejęte wizytą, niemniej niż 
my. Zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Budynek szkoły jest mały i 
skromny. Uczy się tu 138-ro dzieci. Mieszkańcy wioski żyją bardzo skrom-
nie, w domkach-lepiankach. Dzieci w tej szkole pochodzą z domów w pro-
mieniu 100 kilometrów. Z początkiem roku szkolnego przychodzą pieszo 
i zostają w wiosce przez cały rok szkolny, mieszkając u rodzin w  bliskości 
szkoły. Są zadbane i czyste.

Na północy Namibii, przy granicy z Angolą spotkaliśmy plemię Himba. 
Kobiety tu chodzą jedynie w przepaskach na biodrach. Widzieliśmy dzieci, 
które nie jadły od miesięcy, piły wodę z rzeki w której mieszkają krokodyle.

Okoliczności przyrody były wspaniałe, ale to był trudny dla mnie emo-
cjonalnie czas. Właściwie prawie wszystko, co miałam ze sobą i na sobie-
-zostawiłam w Afryce. Ubrania, buty, kosmetyki...

W dniu powrotu -temperatura wynosiła w stolicy Namibii -Windho-
eck 38 stopni Celsjusza, w Warszawie -minus 4. Znajomi na lotnisku po-
życzyli mi kurtkę, (swoją zostawiłam komuś, kto w mojej ocenie- bardziej 
jej potrzebował niż ja)gdyż przyleciałam w samym dresie, z pustą torbą 
podróżną. Afryka wywołuje tak silne emocje, że chyba nie byłam na nie 
przygotowana.

Właściwie, to pomimo kilku dni od powrotu, nie do końca wskoczyłam 
na swoje tory i zwyczaje. Oszczędzam, jak nigdy wcześniej wodę. Zastana-
wiam się nad każdym produktem w sklepie spożywczym, tak aby nie kupić 
za dużo a potem nie wyrzucać jedzenia. Mało tego, będąc tam, zastana-
wiałam się, jak można im pomóc..

Zrozumiałam, jak bezwzględne jest słońce i brak wody. My przez 16 
dni tylko czasem mieliśmy prąd i wodę na kempingach. O wi-fi już nie 
wspomnę. Tam kompletnie nic nie urośnie. Oni nie jedzą warzyw. Kiedy 
w wiosce  plemienia  Himba daliśmy ryż i kaszę, kobiety nie wiedziały, co 
to jest, Igor, będąc tam już kolejny raz zakupił kilka worków  kaszki kuku-
rydzianej i olej.

Dzieci z przeraźliwie powiększonymi brzuszkami, nie zapomnę nigdy..
Prawie wszystkie osoby, które brały udział w tej podróży, zostawiły 

część swoich rzeczy, szczególnie w górach, gdzie klimat jest ostry, a zimy 
dokuczliwe.

 Od powrotu z Namibii ciągle myślę, jak można konstruktywnie i sku-
tecznie im pomagać. Już się umawiam z Igorem, który będąc często-najle-
piej zna potrzeby mieszkańców. Z kilkoma osobami z naszej wyprawy już 
organizujemy koleją pomoc, chociaż to tylko kropla w morzu potrzeb...I 
wiem, że z pewnością chcę do Afryki wrócić...jeszcze wiele razy..

 Od Redakcji : 
Osoby zainteresowane włączeniem się do pomocy mogą

kontaktować się z dr Anną Siwińską na FB lub tel.606 453 528

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Nie zapomnę nigdy
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Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Natura jest człowiekowi bardzo przyjazna – stwarza nie tylko 
dobry do życia klimat, „urządza” przyjazne zakątki, w których 
możemy szukać wytchnienia, ale częstuje nas cennymi dzikimi 
roślinami. W starych księgach można znaleźć przepisy na po-
żywne, bogate w składniki mineralne i witaminy potrawy – sa-
łatki, marynaty, kiszonki, oleje i nalewki. Warto zatem w czasie, 
kiedy nasze ogrody się zazielenią, porozglądać się za cennymi 
dzikimi roślinami. Może moda na zdrowy tryb życia i chęć po-
wrotu do natury sprawi, że zainteresujemy się roślinami, które 
mamy w zasięgu ręki i potraktujemy je, nie jako utrudniające 
nam życie i psujące wygląd naszych ogrodów, ale coś, co uroz-
maici nam menu i nie będzie nafaszerowane chemią.

Oczywiście, aby tak było trzeba je umiejętnie zbierać. Zaopatrujemy się 
w tylko dobrze sobie znane gatunki, a dala od ruchliwych dróg, torów 
kolejowych, zakątków kolejowych i upraw pryskanych środkami che-
micznymi. Nie zbieramy też roślin z miejsc objętych ochroną, gatunków 
będących pod całkowitą lub częściową ochroną i w obszarach chronio-
nego krajobrazu.
 
Może warto uzbierać liści mniszka lekarskiego i młodej pokrzywy i wy-
korzystać je w wiosennej sałatce oczyszczającej.  Skubnąć młodych liści 
babki lancetowatej, szczawika zajęczego czy pędów arcydzięgla i dodać 
ich do zup ziołowych sałatek i sosów. Liście babki lancetowatej możemy 
również usmażyć w cieście naleśnikowym lub ususzyć  na herbatki wy-
krztuśne. 

Zapomniane rośliny 
..na talerzu

Szerokie zastosowanie w kuchni ma płożący się bluszczyk kurdybanek. 
Jego młodymi liśćmi i pędami można doprawić duszone mięsa i warzy-
wa. Można je też dodać do sałatek, twarogu, past i jajecznicy. 
Cenną rośliną w kuchni jest komosa biała – popularna lebioda, która za-
stępuje szpinak. Młode liście można jeść na surowo, dusić lub gotować. 

Z kwiatów stokrotki pospolitej można zrobić syrop do herbaty, dobry 
na przeziębienie, a pąki kwiatowe można zamarynować w occie – sma-
kować będą jak kapary. Młode liście i pąki mogą służyć jako dodatek do 
zup, sosów i do masła ziołowego. 
Szerokie zastosowanie ma nagietek lekarski. Jego młode liście wykorzy-
stuje się do sałatek i zup. Natomiast suszone płatki kwiatów mogą służyć 
jako barwnik, dodając koloru kupom, sosom, makaronom. 

Wspomniana już przeze mnie pokrzywa może być wykorzystana do spo-
rządzenia zupy, jako dodatek do omletów, jajecznicy i past do chleba.

Ciekawą rośliną do wykorzystania w kuchni jest marzanka wonna – zna-
na wszystkim przytulia, którą możemy użyć do aromatyzowania zup 
owocowych i sosów, likierów i nalewek.

Wykorzystując te pospolite rośliny 
w kuchni możemy z nich przy-
rządzić codzienny wartościowy 
posiłek lub wyszukaną, elegancką 
potrawę podaną np. na ogrodo-
wym przyjęciu. Ceniąc zdrowy 
tryb życia może warto zrobić krok 
w kierunku natury i wykorzystać w 
kuchni to, co rośnie pod przysło-
wiowym płotem.

Anna Rydzik
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Bal lekarza

Lata dwudzieste,
lata trzydzieste
Nie, nie wybiegamy w przyszłość, choć już za dwa lata wejdziemy w 
lata dwudzieste XXI wieku. Nie ma co się zbytnio śpieszyć, choć już 
pewnie wszyscy pogodziliśmy się z galopującą wręcz rzeczywisto-
ścią. Jeszcze mamy w pamięci wirujących w tańcu koleżanki i kole-
gów ukrytych za fantastycznymi maskami z weneckich karnawałów, 
a już jesteśmy uczestnikami nowego balu. Dobrym pomysłem było 
więc cofnięcie się o jeden wiek, do czasów, które możemy znać jedy-
nie ze starych filmów czy trzeszczących, winylowych płyt. 

Tradycyjne jest już miejsce  - sala balowa Hotelu Rzeszów, ale coraz 
liczniejsze głosy docierają  do organizatorów tych wspaniałych im-
prez z prośbą o zmianę miejsca, gdyż obecne lokum nie jest w stanie 
pomieścić wszystkich chętnych. Z roku na rok bal cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Nasi wspaniali organizatorzy dr Maria 
Szuber i dr Radosław Maksymowicz będą pewnie musieli w najbliż-
szym czasie wybrać nową, znacznie większą salę balową. 

Zaprzyjaźniony już na dobre z nami zespół muzyczny Horoszki roz-
począł swój tegoroczny występ od wprowadzenia nas w klimat tam-
tych lat. Jako pierwszy zabrzmiał utwór Ludmiły Warzechy wykorzy-
stany w komedii muzycznej z 1983 pod tym samym tytułem, czyli „ 
Lata dwudzieste… lata trzydzieste…” , potem posypały się charlesto-
ny, tanga, oraz swing, jazz, blues. Jak zwykle na parkiecie trudno było 
znaleźć kawałek wolnego miejsca, wszyscy bardzo chętnie się bawili 
i udowodnili, że sztuka medyczna nie jest jedyną, którą opanowali do 
perfekcji. Kreacje były rewelacyjnie dopasowane do klimatu imprezy. 
Śmiem twierdzić, że Wielki  Gatsby  nie powstydziłby się zapraszając 
naszych balowiczów na swoje huczne zabawy. Klimat imprezy do-

pełniały dwa stoły krupierskie, gdzie można było zagrać w ruletkę i 
black jack’a. Obyło się bez zastawiania samochodów czy domów, po 
prostu sympatyczny flirt z hazardem bez zobowiązań. 

W przerwach między setami muzycznymi parkiet brała w posiada-
nie Pani Małgorzata Boć  z grupą taneczną Burlesca, która swoimi 
występami czarowała zebranych gości. Splendoru naszemu balowi 
dodała obecność szacownych gości na czele z Panem Prezydentem 
Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem i jego małżonką Aleksandrą, 
którzy pokazali nam, że w tańcu czują się równie dobrze jak w świecie 
polityki czy gospodarki. Zaszczycili nas również swoją obecnością Pre-
zes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja  oraz 
Prezesi: ORL w Szczecinie Pani dr n.med. Magda Wiśniewska, ORL w 
Krakowie lek. dent. Robert Stępień jak również przewodniczący Komi-
sji ds. Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek  Tętnowski. 
Na balu nie zabrakło również gości - wykładowców  XII Podkarpackiej i 
II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Den-
tystów OIL w Rzeszowie, naszych Słowackich kolegów  prof. Jozefa 
Mincika  i prof. Vladimiry Schwartzovej . Zaproszeni goście w rozmo-
wach podkreślali, że bardzo dobrze czują  się w naszym gronie i z wiel-
ką przyjemnością odwiedzili nasza gościnną Okręgową Izbę Lekarską. 
      
Po wspaniałym balu pozostaną wspomnienia i piękne fotografie 
a także apetyt na kolejne fantastyczne imprezy. Bardzo serdecznie 
dziękujemy, już wcześniej wspomnianym, dr Marii Szuber i dr Rado-
sławowi Maksymowiczowi za wielki trud jaki włożyli w organizację 
kolejnego już balu. Wehikuł czasu ponownie przeniesie nas, tym 
razem do czasów współczesnych i beztroskę zabawy zastąpimy 
skupieniem i codzienną troską o naszych pacjentów, czekając aż się 
znowu zdarzy noc taka jak ta.

Artur Czurczak
       
Kolejny Bal Lekarza odbędzie się tradycyjnie w Sali Bankietowej Ho-
telu Rzeszów w dniu 15 lutego 2020 r.  Motyw przewodni balu - „Lata 
pięćdziesiąte – w stylu wielkich gwiazd kina: Marlin Monroe, Audrey 
Hepburn,  Bri¬git¬te Bar¬dot”. Poczujmy klimat tamtych lat jak w 
filmach: „Czy chciałby pan ze mną zatańczyć ?”, Pół żartem, pół serio” 
czy „Śniadanie u Tiffany’ego”. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na Bal Lekarza 2020 roku.
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Sport

 W dniach 4-6 styczeń 2019 w Częstochowie odbył 
się pierwszy w nowym roku Ogólnopolski Halowy Turniej 
Tenisowy Lekarzy ,,Trzech Króli” pod egidą Polskiego Stowa-
rzyszenia Tenisowego Lekarzy. Organizatorami turnieju były 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Naczelna Izba 
Lekarska w Warszawie. Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwali: dr Lesław Rudziński, Rita Idziak oraz sędzia naczelny 
Łukasz Jamrozik.
 Lekarze rywalizowali na 3 kortach o nawierzchni twardej 
na terenie pięknego Centrum Rekreacyjno-Sportowego SCOUT. 
Podczas całego turnieju do dyspozycji wszystkich zawodników 
była siłownia, sauna, wrotkarnia, kręgielnia i ścianka wspinaczko-
wa, na której w piątek odbyły się zorganizowane zajęcia pokazowe 
prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. W piątek wie-
czorem po grach turniejowych odbyła się konferencja naukowa 
– wykład na temat e-dokumentacji medycznej. Następnie lekarze 
bawili się na uroczystym bankiecie w hotelu SCOUT z muzyką na 
żywo. Podczas bankietu dr Rudziński życzył wszystkim pasjona-
tom tenisa sukcesów w sporcie i w życiu prywatnym w 2019 roku.
 Turniej zgromadził 55 uczestników, którzy walczyli łącz-
nie w 13 kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i po-
dwójnych. Wśród Pań odbył się także turniej pocieszenia. Przez 
3 dni można było oglądać wiele długich i zaciętych meczów 
zakończonych dopiero w 3 secie w super tiebreaku, na co miała 
wpływ bardzo wolna nawierzchnia kortów, która sprzyjała długim 

Tenis popularny wśród lekarzy
wymianom. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy, w któ-
rym znalazł m.in. turniejową koszulkę. Zwycięzcy i finaliści zostali 
nagrodzeni pucharami, książką pod tytułem „Częstochowa. 100 
lat niepodległości.” oraz najnowszym czasopismem ,,Tenisklub”, w 
którym można przeczytać obszerną relację z Mistrzostwa Świata 
Lekarzy w Tenisie na Malcie 2018.
 Najbliższy turniej PSTL odbędzie się w Stalowej Woli w 
dniach 14-17.03.2019 i będą to XXII Halowe Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Tenisie. Wszystkich lekarzy i dentystów zachęcamy do 
udziału. Więcej informacji na stronie http://pstl.org/.

Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL*

*Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (PSTL)
zrzesza lekarzy i stomatologów grających w tenisa. W ciągu 
roku organizujemy kilka turniejów (6-8), w tym Letnie i Halowe Mi-
strzostwa 
Polski. W turniejach mogą brać udział osoby posiadające obywa-
telstwo 
polskie i dyplom lekarza lub lekarza dentysty. Dodatkowo istnieje 
możliwość pozostania członkiem PSTL, co gwarantuje m.in. niższe 
wpisowe na 
turnieje i klasyfikowanie w rankingu krajowym. 

Foto https://imgur.com/a/KY8l9mW

Halowe Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Tenisie 

Stalowa Wola 14-17 marca 2019 r.
W tym roku po raz ósmy hala tenisowa w Stalowej Woli gościła lekarzy z całego kraju na mistrzowskich 
rozgrywkach. W 2002 roku pierwszy raz grało u nas 48 lekarzy w tym roku 78 zawodników zgłosiło się 
do współzawodnictwa co jest liczbą rekordową.
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Nie tylko z dużej ilości zawodników będziemy pamiętać tegorocz-
ną edycję. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy transmisje na żywo, 
które można było śledzić w Internecie. Zawodnicy mieli okazję 
zaprezentować się szerszej publiczności i komentować swoje wy-
stępy i zagrania kolegów. Wśród mocnej konkurencji nasza eki-
pa wypadła bardzo dobrze. W grupie 45plus, o złoto walczyli na 
znakomitym poziomie Mariusz Dereń ( Leżajsk) i Marcin Bukiewicz 
(Sędziszów Małopolski). Wygrał Marcin Bukiewicz 6/4 6/2. W tej 
grupie rywalizował również Jerzy Barnaś (Mielec).  Podobnie „na-
szą” była grupa 50 plus, w której walczyli po raz pierwszy Grzegorz 
Hys ( Stalowa Wola) i Grzegorz Raba ( Przemyśl) jak i doświadczeni 
Jarosław Marzec (Mielec) i Jacek Kowal ( Stalowa Wola). Już kolejny 
raz Jacek w finale spotkał się z  Pawłem Łysikowskim ( Krosno). 
Do tej pory wygrywał Jacek, tym razem lepszy okazał się Paweł 
wygrywając 6/1 6/4. Drugi nasz faworyt, Wiesiu  Bąba (Kolbuszo-
wa) zdobył brązowy medal w grupie 55plus, w której grali jeszcze 
Dariusz Dąbek ( Stalowa Wola) i Alfred Micał (Stalowa Wola). Darek 
grał bardzo dobrze i na początku meczu prowadził, jednak kondy-
cyjnie nie wytrzymał i w końcu uległ Jerzemu Hakubie ze Śląska. Z 
kolei mój początek z tym samym zawodnikiem był kiepski, potem 
wygrałem seta, aby w decydującym trzecim secie rozgrywanym w 
super tiebreaku przegrać  10/6. W starszych grupach grali koledzy 

LEKARSKI RZESZÓW BIEGA
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie zawiadamia, że 1 czerwca b.r.

odbędą się mistrzostwa lekarzy w biegu na 10 kilometrów.
Zawody będą miały miejsce w Rzeszowie podczas organizowanego przez

stowarzyszenie Rzeszów Biega wyścigu na tym dystansie.
Zapisy na runrzeszow.pl. (SPARING bieg na 10 km). 

Sport

z Dębicy, Jacek  Piechowicz w grupie 60 plus i Kazimierz Bujak, 
który w grupie 65 plus wywalczył srebro. Kaziu utrzymuje od lat 
poziom mistrzowski, co dodatkowo potwierdził złotym medalem 
w grze podwójnej w parze z Danielem Leończykiem (Łódź).  W 
grupie 75 plus brązowy medal w grze pojedynczej i złoty w po-
dwójnej zdobył Zdzisław Plicner ( Jarosław). Jednak najdłużej z 
naszych wygrywa wielokrotny medalista i aktualny mistrz świata 
lekarzy Bogdan Solarski ( Rzeszów) który zdobył złoto w finale 80 
plus i srebro w deblu 75 plus. Cieszy też występ naszych pań, któ-
re zrobiły bardzo dobre wrażenie; Katarzyna Kosikowska- Skowron 
(Tarnobrzeg) zdobyła brązowy medal w kategorii 45 plus a  Alek-
sandra Kruk (Stalowa Wola) srebro w grupie do lat 45 i w parze z 
Mariuszem Dereniem srebro w parach  mieszanych. Gratulujemy 
wszystkim bardzo dobrej gry i zdobytych medalowych pozycji. 
Na zakończenie dziękujemy naszej Izbie Lekarskiej za pomoc w 
organizacji Mistrzostw, które zyskały bardzo dobrą opinię wśród 
zawodników i obserwatorów. Z dumą mogę przekazać bardzo 
często powtarzane zdanie, że to najlepiej zorganizowane mistrzo-
stwa!!  I na koniec jeszcze o sobie - w ostatnim meczu mistrzostw 
zdobyłem złoty medal w grze podwójnej!

Do następnych mistrzostw
Alfred Micał

Ogłoszenia

Zapraszamy na szkolenia dla lekarzy i 
lekarzy dentystów!

Ośrodek Kształcenia Medycznego za-
prasza na sobotnie konferencje interdy-
scyplinarne, które będą się odbywały w 
sali konferencyjnej Okręgowej Izby Le-
karskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2.

Za udział w szkoleniach uczestnikom 
zostaną przyznane punkty edukacyjne. 
Zainteresowani proszeni są o rejestro-
wanie się pod nr tel. 17 717 77 24 (Pani 
Magdalena Szczepaniak) lub drogą 
elektroniczną: okm.rzeszow@onet.pl.

Najbliższe szkolenie odbędzie się
18 maja 2019r godz. 10:00

”Choroba refluksowa – zasady diagno-
styki i leczenia”
dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
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Wspomnienia

Maciej Węglarz
1973-2018

          
Doktor Maciej Węglarz urodził się 15 lipca 1973 
roku w Jarosławiu, w rodzinie lekarzy-Marii 
i Zbigniewa Węglarzów.

Szkołę podstawową oraz liceum ukończył w 
rodzinnym mieście. Po zdaniu matury w 1992 
roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł le-
karza medycyny uzyskał w 1998 roku. Staż po-
dyplomowy odbył w Szpitalu Wojewódzkim Nr 
2 w Rzeszowie. Już wtedy dał się poznać jako 
młody, łaknący praktycznej wiedzy lekarz, za-
angażowany w proces diagnostyczno-terapeu-
tyczny. Po ukończeniu stażu, przez okres kilku 
miesięcy pracował w Oddziale Interny Szpitala 
w Jarosławiu, a następnie w 2000 roku rozpoczął 
rezydenturę w Oddziale Chorób Wewnętrznych 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. W 
2002 roku zrealizował swoje marzenie i rozpo-
czął w ramach w/w rezydentury pracę w Od-
dziale Kardiologii powyższego szpitala.

W tym okresie zawiązała się moja znajomość z 
Maćkiem Węglarzem, która z czasem przybrała 
cechy prawdziwej przyjaźni, scementowanej 
z jednej strony wspólnymi zainteresowaniami 
zawodowymi, godzinami spędzonymi przy 
stole zabiegowym oraz na konferencjach na-
ukowych, z drugiej zaś tożsamym podejściem 
do wielu problemów natury etyczno-moralnej.
Jego zainteresowania od początku oscylowa-
ły wokół kardiologii inwazyjnej. Początkowo 
były to zabiegi implantacji kardiostymulatorów 
serca, w których razem uczestniczyliśmy. Z cza-
sem pochłonęła go rozwijająca się dopiero w 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie nowa 
dziedzina kardiologii interwencyjnej – hemo-
dynamika. W lutym 2005 roku dr Maciej Wę-
glarz był jednym z sześciu lekarzy, którzy pod-
jęli się zupełnie nowego wyzwania jakim było 
uruchomienie stałego 24-godzinnego dyżuru 
hemodynamicznego w celu przezskórnego le-
czenia zawału serca.

Jesienią 2005 roku po zdaniu egzaminu spe-
cjalizacyjnego uzyskał tytuł specjalisty chorób 
wewnętrznych, a w 2009 roku - tytuł specjalisty 
kardiologa.

Kardiologia nie była jedyną miłością Maćka. 
W 2003 roku poślubił ukochaną Kasię. W 2005 
roku urodził im się syn Maciuś, a w 2010 roku 
– córeczka Ania. Wszystkich kochał bezgranicz-
nie do końca swoich dni. W lipcu 2016 roku 
rodzinne szczęście przerwała diagnoza nieule-
czalnej choroby.

Walka trwała ponad 2 lata. Maciek odszedł 2 
sierpnia 2018 roku, pozostawiając w rozpaczy 
i smutku swoich najbliższych, przyjaciół, znajo-
mych a także dziesiątki pacjentów.
Odszedł wspaniały, dobry człowiek, życzliwy 
innym ludziom i wrażliwy na ludzką krzywdę.
Odszedł bardzo dobry lekarz, który przejawiał 
dużo krytycyzmu i pokory w stosunku do swo-
ich umiejętności i poczynań, cech absolutnie 
niezbędnych w zawodzie lekarza. Odszedł 
przykładny mąż ojciec i syn, który potrafił do-
konać niełatwej sztuki pogodzenia życia zawo-
dowego i rodzinnego.

„Zszedł ze sceny Niepokonany” i taki pozosta-
nie w mojej pamięci na zawsze.

Żegnaj Przyjacielu
Maciej Orłowski

Maria Zybaczyńska
1931 – 2018

26 listopada 2018r. zmarła  lekarz, specjalista 
okulistyki -  Maria Zybaczyńska.
To jedna z ostatnich z pokolenia, które przybyło 
z różnych stron kraju  w latach 50 – 60- tych, 
aby organizować służbę zdrowia w Nowej Dę-
bie, diagnozować i leczyć potrzebujących .

Śp. Maria Zybaczyńska  urodziła się  w Nowym 
Sączu  gdzie uczęszczała do  gimnazjum a na-
stępnie Liceum. Wymarzone studia medyczne 
na Akademii Medycznej w Krakowie ukończyła 
w 1955 roku.
Po kilku miesiącach pracy w Nowym Sączu 
przeniosła się do Rzeszowa – miejsca pracy 
męża  - a stąd w 1963 roku do Nowej Dęby, 
gdzie przepracowała 40 lat jako specjalista 
okulista.
Zapamiętaliśmy ją jako ofiarnego lekarza za-
wsze gotowego do pomocy. Konsultowała 

pacjentów szpitalnych, w razie potrzeby w 
dni  ustawowo wolne od pracy udzielała po-
rad specjalistycznych w domu a jeśli była taka 
potrzeba  - otwierała Przychodnię. Za tę goto-
wość do pracy, za udzielanie ponadnormatyw-
nych porad, nigdy nie otrzymała przysłowio-
wej „ złotówki „, nigdy o takie gratyfikacje się 
nie upominała stojąc na stanowisku, że lekarz 
ma obowiązek .
Przez całe życie cechowała ją postawa patrio-
tyczna, nie akceptowała porządku prawno-
-ustrojowego narzuconego w Polsce po II woj-
nie światowej. Przeżyła zawiedzione nadzieje w 
odwilży politycznej  lat pięćdziesiątych .
Z radością i czynnym zaangażowaniem włą-
czała się w powstawanie zrębów Solidarności .
W mrokach „ stanu wojennego „ czynnie wspo-
magała internowanych i represjonowanych.
Mimo tragedii rodzinnej jaką była śmierć do-
rastającej córki – zachowała wiarę i pogodę 
ducha.

Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego w Nowej Dębie, regularnie
organizowała spotkania naukowe a młodych 
lekarzy mobilizowała do nauki i zdobywania 
kolejnych szczebli zawodowych. Zawsze moż-
na było liczyć na Jej szczerą radę i pochylenie 
się nad problemami każdego potrzebującego.
Zapamiętamy ją jako świetnego fachowca, do-
brego człowieka, piękną kobietę w nieodzow-
nych , eleganckich kapeluszach , patriotę  i oso-
bę zakochaną w Nowej Dębie.
ŚP. Dr Maria Zybaczyńska  odeszła na wieczna 
służbę do grona innych znakomitych lekarzy, 
którzy tworzyli Szpital w Nowej Dębie.   Przy-
bywali do Nowej Dęby, mimo że kariera rozwo-
ju zawodowego stała przed nimi otworem w 
ośrodkach dużo większych a niejednokrotnie 
klinicznych .
Przedwcześnie zmarły doktor Aleksander Struk 
przybył z Lublina , gdzie już w okresie studiów 
był asystentem na uczelni.
Doktor Zdzisław Jabłoński przybył z Łodzi , 
gdzie zaczynał pracę jako asystent na oddziale 
klinicznym chirurgii.
Fenomenalny chirurg Józef Futyma , który był 
w stanie w warunkach okrętowych na pełnym 
morzu przeprowadzić skomplikowaną opera-
cję trepanacji czaszki . Miał propozycję bycia 
zastępcą legendarnego chirurga docenta Cha-
binki.
Doktor Tadeusz Oktawiec tułając się po Syberii 
wrócił do Polski przez Afrykę Północną i Włochy 
aby po pracy na Pulmonologii w Rabce Zdroju  
osiąść w Nowej Dębie .
Doktor Mieczysław Grudzień – symbol gineko-
logii i położnictwa w Nowej Dębie.
Wreszcie doktor Jerzy Zybaczyński – twórca 
nowodębskiej pediatrii , gdzie zdiagnozowano
i wyleczono tysiące dzieci, pediatrii  - która 
wykształciła wielu znakomitych lekarzy w tym 
m.in. dziesięciu ordynatorów.

Cześć Ich pamięci… !
dr hab. n. med. Jan Józefczuk

profesor  Uniwersytetu  Rzeszowskiego
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Jacek Szczygielski
1940 - 2018

lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Urodził się 22 czerwca 1940 roku w Siedlcach. 
Syn Juliana adwokata, notariusza i Ireny z d.Żu-
kowskiej. W 1945 r. zamieszkał w Ostrowie Wiel-
kopolskim gdzie ukończył szkołę podstawową, 
w 1958 r. zdał maturę w II Liceum Ogólno-
kształcącym. W tym też roku rozpoczął studia 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 
Poznaniu. Dyplom otrzymał w 1965 r.

Wspomnienia

W latach 1965 - 1971 pracował w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia w Warpunach pow. Mrą-
gowo. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu 
Powiatowym w Mrągowie. Od 1971 - 1977 r. 
pracował w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy 
kierując laboratorium analitycznym. Tam tez 
pracował w Przychodni Lekarskiej i dyżurował 
w Pogotowiu Ratunkowym. W 1973 r. uzyskał 
specjalizację I stopnia z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej, w 1976 r. II stopnia w tej dzie-
dzinie. 
W 1977 r. wraz z rodzina przeprowadził się do 
Rzeszowa i podjął pracę w Szpitalu MSW jako 
kierownik laboratorium analitycznego. Od 
1991 r. aż do przejścia na emeryturę w 2005 r. 
pracował w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 jako za-
stępca kierownika laboratorium analitycznego. 
Przez cztery lata przed przejściem na emerytu-
rę prowadził Poradnię Andrologiczną. 
W 1968 r. został członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Przez cztery 
kadencje był przewodniczącym Rzeszowskie-
go Oddziału PTDL, a kilka kadencji członkiem 
Zarządu Głównego PTDL. W 1998 r. delegatem 
przez PTDL na 38 Kongres Węgierskiego Towa-
rzystwa Patologii Klinicznej.
Przez 18 lat (1980 - 1998) był Konsultantem 
Wojewódzkim do spraw diagnostyki laborato-
ryjnej województwa rzeszowskiego. Powołany 

przez Ministra Zdrowia w latach 2001 - 2003 
brał udział w pracach Komitetu Technicznego 
d/s Medycznych Badań Laboratoryjnych Pol-
skiego Komitetu Normalizacji.
Był członkiem założycielem Kolegium Medy-
cyny Laboratoryjnej w Polsce i przez kilka ka-
dencji członkiem Zarządu, następnie otrzymał 
status członka Seniora KML.
Otrzymał odznaczenia: „Za wzorową pra-
cę w służbie zdrowia”, „Zasłużony Działacz 
PTDL”(1998), „Zasłużony dla Medycznej Dia-
gnostyki Laboratoryjnej”(2012).
Uprawiał turystykę kajakową i żeglarstwo, po-
siadał patent sternika jachtowego i stopień 
podharcmistrza ZHP. 
Miał troje dzieci i wszystkie aktywnie uprawiają 
sporty wodne. Doczekał się siedmiorga wnucząt 
i jednej prawnuczki. Przeżył z żoną Jadwigą 55 lat.
Na emeryturze większość czasu spędził w 
Chmielu - bieszczadzkiej wsi, gdzie wiódł spo-
kojne życie na łonie bieszczadzkiej przyrody.
Nie przeszkadzało mu to, by kilka razy w roku 
odwiedzać współpracowników w ukochanym 
laboratorium. 
Zmarł 11 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący
Rzeszowskiego Oddziału PTDL

mgr Lesław Krasoń
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Kotlina Kłodzka – Czechy Wschodnie
                                     

Termin; 05 – 09 czerwca 2019 r.
Program: 

1 dzień – środa
Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6:00. 
Przejazd przez Kraków, Katowice, Opole, Nysę do Złotego Stoku. Zwiedzanie Kopalni Złota  – spacer po sztolni Podziemnej Trasy Tury-
stycznej (zwiedzanie „Sztolni Gertruda”, „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnomem oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni 
Czarnej”. Przejazd do uzdrowiska Duszniki Zdrój, spacer po parku, gdzie znajduje się Dworek im. F. Chopina. Zwiedzanie Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju.  Przejazd do Jarkowa - zwiedzanie małego prywatnego cudu ogrodnictwa - ogrodu japońskiego. Wizyta 
w gospodarstwie ekologicznym EkoAr - uprawa aronii, które oprócz sprzedaży ekologicznych owoców produkuje przetwory z aronii: 
soki tłoczone na zimno, konfitury, aronię w syropie, kandyzowaną, otaczaną w czekoladzie oraz susze na herbatki. Wszystkie produkty 
posiadają unijny certyfikat ekologiczny – możliwość dokonania zakupów. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wie-
czorny spacer po promenadzie uzdrowiska. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień – czwartek
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Narodowego rezerwatu przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie”, atrakcji turystycznej na skalę europejską. 
Wędrówka przez chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami skalnymi  o niepowtarzalnych kształtach. Olbrzymi labirynt 
korytarzy skalnych, przejść i łatwo dostępnych ścieżek. Ostańce skalne przekraczające 60 m wysokości, które w wyniku erozji otrzymały 
fantastyczne kształty ludzi, zwierząt i przedmiotów. Przejazd do Klasztoru Benedyktynów w Broumovie, którego wspaniała kolekcja 
rzeźb zdobiąca taras i portal bocznego wejścia do kościoła przyciąga uwagę każdego turysty. Zwiedzanie wnętrza z kościołem św. 
Wojciecha, piękną biblioteką oraz refektarzem, którego najcenniejszym eksponatem jest unikatowa replika Całunu Turyńskiego z 1651 
roku (to jedyna kopia Całunu w Europie na północ od włoskich Alp). Zwiedzanie browaru w Broumovie gdzie wyrabiane jest oryginalne 
piwo Opat nawiązujące swoją nazwą do dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów w jednym z najstarszych klasztornych 
browarów w Czechach. To tradycyjne czeskie piwo odznaczające się lekko słodkawym, delikatnym i łagodnym smakiem z przyjemnym 
chmielowym aromatem i goryczką. Zwiedzanie browaru połączone z degustacją. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień – piątek
Śniadanie w hotelu. Przejazd do  Nowego Miasta nad Metują (Czechy). Zwiedzanie pięknego Zamku, który   z nietradycyjnych pomiesz-
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czeń zamkowych (unikalna kuchnia w stylu secesyjnym), a ozdobiony  jest sztukateriami i malowidłami stropowymi z motywami za-
czerpniętymi z mitologii greckiej i rzymskiej. Spacer po krytym, drewnianym moście do ogrodów zamkowych, pomnik słynnego  kom-
pozytora B. Smetany. Czas wolny na kufel smacznego piwa lub filiżankę kawy na rynku. Zwiedzanie unikalnego kompleksu barokowego 
w Kuks, którego otaczające rzeźby oszałamiają swym pięknem i ilością. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień – sobota
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miasta Dvůr Králové nad Labem. Przejazd do unikalnego, jednego z największych w Czechach ogro-
dów zoologicznych w mieście. Największą jego atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta 
kopytne: różnego rodzaju antylopy, bawoły, zebry. Znajduje się tutaj jedna z najważniejszych na świecie hodowli afrykańskich zwierząt 
kopytnych. Zwiedzanie specjalnym autobusem, z którego pokładu ogląda się zwierzęta. Przejazd do Trutnova - zwiedzanie Starego 
Miasta wraz z otoczonym renesansowymi i barokowymi kamieniczkami malowniczym Rynkiem Karkonosza. Zwiedzanie Twierdzy Sta-
chelberg (olbrzym na progu Karkonoszy) – jednej z największych twierdz w Republice Czeskiej. Przejazd do Jańskich Łaźni gdzie przed 
rokiem powstała ścieżka ponad koronami drzew - drewniana 45 m wieża widokowa (zejście lub zjazd 50 m spiralną rurą w dół). Ma 
ona długość ponad 1300 metrów i jako jedyna na świecie prowadzi gości również do podziemia; interaktywna ekspozycja przedstawia 
mikroświat gleby, od korzeni po najmniejsze zwierzątka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień – niedziela
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Polanicy Zdrój – znanego uzdrowiska z Pijalnią Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym  z kolorową 
fontanną, małymi fontannami, ścieżkami i wieloma atrakcjami. Sanatorium „Wielka Pieniawa”. Przejazd turystyczną Ciuchcią - oglądanie 
uroczych zakątków i zabytków Polanicy i słuchanie ciekawych opowieści przewodnika o tym cudnym uzdrowisku Kotlinie Kłodzkiej.
Przejazd do Kłodzka – zwiedzanie urokliwej Starówki z pięknymi kościołami, ratuszem i widokiem na dominantę miasta - potężną twier-
dzę bastionową położoną na Fortecznej Górze.. Kamienny, gotycki Most św. Jana. Zwiedzanie Minieurolandu - Parku Miniatur. Przejazd 
do Paczkowa - zwiedzanie malowniczego miasteczka Opolszczyzny z niezwykle bogatą historią i tradycją. To wyjątkowe miejsce jest 
przepełnione kameralnym urokiem, tajemniczym klimatem dawnych dziejów oraz unikalnymi zabytkami. To między innymi; trzy wieże 
bramne - Wrocławska, Kłodzka i Ząbkowicka - oraz brama Nyska. Fortyfikacyjny charakter miasta tworzy również potężny XIV-wieczny 
kościół warowny, uchodzący za najsłynniejszą tego typu budowlę w Europie Środkowej oraz książkowy przykład gotyckiej architektury 
sakralnej. Zwiedzanie Muzeum Gazownictwa. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 24.00. 
Koszt uczestnictwa w wycieczce dla grupy 45 osób :     940,- zł/osoba
Koszt uczestnictwa w wycieczce dla grupy 40 osób :    970,- zł/osoba
Koszt uczestnictwa w wycieczce dla grupy 35 osób :  1020,- zł/osoba

Świadczenia zawarte w cenie: 
- przejazd komfortowym  autokarem (wc, barek, video, klimatyzacja),
- opieka pilota-przewodnika, 
- przewodnik miejscowy we Wrocławiu,
- zakwaterowanie; 4 x noclegi w hotelach/pensjonatach*** - pokoje 2- osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 4 x śniadania, 5 x obiadokolacje,
- ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1000 zł) SIGNAL IDUNA.

Koszty wycieczki nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ceny z dnia 08.03.2019) Kopalnia złota (25,-zł/norm., 20,-zł/
ulg.), Dworek Chopina (2,-zł/os.), Muzeum papiernictwa (20,-zł/norm., 15,-zł/ulg.), Ogród Japoński (8,-zł/os.), Gospodarstwo Eko Aronia 
(10,-zł/os.), Parku Miniatur (18,-zł/os./grupowy), Adrszpaskie skały (150,-CZK/os.), Browar w Broumovie (200,- CZK/norm., 150,-CZK/ulg.), 
Klasztor Broumov (130,-CZk/norm., 115,-CZK/ulg.), Zamek Nove Město (130,-CZK/norm., 90,-CZK/ulg.), Kuks (120,-CZK/norm., 80,-CZK/
ulg.), Safari Dvur Kralove (230,- CZK/norm.,180,-CZK/ulg.), Twierdza Stachelberg (120,-CZK/os.), wieża Jańskie Łaźnie (160,-CZK/os.), Mi-
nieroland (18,-zł/os./grupowy), Muzeum Gazownictwa (4,-zł/norm., 2,-zł/ulg.) do ok. 110,-zł/os. oraz do ok. ; 1250,-CZK/os. (ok.210,-zł/os.).
UWAGA :
Prosimy o dokonywanie zapisów po wcześniejszym podaniu danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) 
u Pani Ewy Solarz w Okręgowej Izbie Lekarskiej (nr tel. 17/717 7724)  do dnia 05 maja 2019 r.!!!

Prosimy o dokonywanie wpłat po wcześniejszym podaniu danych osobowych  (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia)  
na konto Biura PTTK Oddział w Rzeszowie: PEKAO S.A. II O/RZESZÓW 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 z dopiskiem : impreza nr 612/19  
lub bezpośrednio w kasie Biura Podróży PTTK przy ul. Matejki 2 (I piętro) w terminach:
-  I rata w kwocie       500,-zł do dnia 05 maja 2019 r.
- II rata w kwocie      pozostała kwota do dnia 31 maja 2019 r.

O wielkości dopłaty zadecyduje ilość zgłoszonych uczestników ! Uwaga; o udziale w wycieczce zadecyduje kolejność Państwa zgłoszeń 


