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 Miało być normalnie, tak jak zawsze. Zbieranie zamówionych materia-
łów, pisanie własnych, adiustacja tekstów. Następnie wysłanie wszystkie-
go do składu. Potem kilkakrotne sprawdzanie, poprawki merytoryczne 
i te dotyczące układu stron. Na koniec wysyłka do drukarni i końcowy 
efekt do czytelnika. I jeszcze wysyłka na stronę internetową. Tak miało być 
bo na początku każdy z nas myślał, że to „zło” do nas nie dotrze, a jeśli już 
to w zupełnie niegroźnej postaci. Niestety pomyliliśmy się jak wszyscy. 

Przecież byliśmy dotąd niezniszczalni, kłopoty mieli oni a nie my. 
Ostatnie dwie dekady to istny roller coaster i to na przyśpieszonych ob-
rotach. Cieszyliśmy się z każdej nowinki technicznej, która miała nam uła-
twić życie, dać więcej wolnego czasu, a w gruncie rzeczy napędzała nas 
do jeszcze większej aktywności. I tu nagle głośne buuum.

Cały świat został wyczyszczony olbrzymim niewidzialnym odkurza-
czem. Nieważne Nowy Jork, Rzym czy Bombaj wszędzie ulice puste, a my 
jak małe mrówki pochowani w swoich murowanych kopczykach. Świat 
stanął choć Ziemia kręci się nadal, wiosna przychodzi jak zwykle, a Słońce 
wstaje o zwykłych porach. Pewnie za jakiś czas opanujemy wirusa, jednak 
czy opanujemy własne żądze. Czy wyciągniemy wnioski. To pozostawię 
bez odpowiedzi, do indywidualnej interpretacji przez każdego. Mam na-
dzieję, że następny Biuletyn będzie już w pełnej formie merytorycznej, 
jakościowej ilościowej. Bo przy tym zostaliśmy zatrzymani w pół drogi. 

Są w tym numerze teksty, które powstały jeszcze w czasie przed ko-
ronawirusowym, względnie na jego początku kiedy nikt z nas nie miał 
pojęcia o rozmiarach pandemii. Gdyby zawarte treści różniły się nieco 
od obecnej rzeczywistości to proszę się nie dziwić bo nikt wówczas nie 
wiedział jak będzie. Choć często lubimy powtarzać, „a nie mówiłem”. 

Nawet życzenia świąteczne straciły swoja coroczną formę. Już bez ra-
dosnych, bez wesołych wystarczy Zdrowych Świąt Państwu Życzymy.

Redakcja

Wszystkie teksty do Biuletynu powstały przed  10 marca 2020 ruku.
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Stan pandemii

Patrzmy w przyszłość z nadzieją
Choroby zakaźne występujące masowo, epidemicznie, 

a zwłaszcza te łatwo „udzielające się”, czyli szczególnie za-
raźliwe pisały od zawsze smutną historię ludzkości. Były 
w pierwszym szeregu z licznymi wojnami, kataklizmami 
i wszelkimi nieszczęściami dotykającymi społeczeństw, 
a wręcz nieustannie i naprzemiennie sobie towarzyszy-
ły. Epidemie, zarazy, morowe powietrze nazywano karą 
Bożą, biczem Bożym nie umiejąc sobie inaczej, naukowo 
wytłumaczyć tragedii dotykających rodziny, miasta, kraje, 
całe kontynenty. Wystarczy tylko przypomnieć „dżumę Ju-
styniana”, która w VI w. położyła kres niepokonanemu mili-
tarnie Cesarstwu Rzymskiemu. W obliczu „Czarnej Śmierci” 
wszyscy byli równi i bezbronni. Podobnie, dokładnie 100 
lat temu, gdy zakończyła się straszna Wielka Wojna oku-
piona śmiercią 20 milionów żołnierzy i cywilów, świat nie 
odetchnął z ulgą. Jeszcze w trakcie działań wojennych w 
eterze nad terytorium Hiszpanii, która miała status państwa 
neutralnego - zabrzmiały przejmujące sygnały S.O.S., woła-
nia o ratunek dla tysięcy ludzi umierających, „jak muchy” na 
krwotoczne zapalenie płuc. To była właśnie „Hiszpanka”, czy-
li, jak wiemy teraz „Ptasia Grypa”. Zabiła 100 milionów ludzi, 
5 razy więcej, niż I wojna światowa, okrążyła cały świat. Oce-
any oddzielające kontynenty nie były dla niej przeszkodą. 
Patrząc z wnikliwą retrospekcją na te zbiorowe nieszczęścia 
zawsze możemy się doszukać, jakichś uchybień ze strony 
człowieka. Niszczenie bezpiecznego naturalnego środo-

wiska, zachłanność, grzechy przeciw ekologii, przekracza-
nie barier, (mechanizm „reasortacji” wirusowej, jak w grypie 
ptasiej [ Hiszpanka ], świńskiej, czy może epidemii korona-
wirusowej - COVID-19 ...??? ), przemieszczanie się w różne 
strefy klimatyczne w czasie krótszym, niż okresy inkubacji i 
wystąpienia zwiastunów  klinicznych chorób zawlekanych, 
czyli „importowanych” oraz tzw. chorób „starych-nowych”, a 
więc zapomnianych i nawracających. Świat stał się globalną 
wioską, a my nie mamy na tyle pokory i  instynktu samoza-
chowawczego, by wyciągać wnioski z przeszłości i  uczyć 
się ... Historii Medycyny.      

Patrząc z nadzieją w przyszłość, bo wiedza, rozsądek, 
solidarność i oiarność w służbie chorego pomagały nam 
zawsze pokonywać trudności i choroby - tę garść przemy-
śleń z perspektywy długiego życia lekarskiego oiarowuję 
wszystkim Koleżankom i Kolegom. Zwłaszcza Tym na I linii 
frontu i Tym na tyłach  oraz całemu Personelowi Medyczne-
mu, Administracyjnemu, wszystkim Służbom, no i przede 
wszystkim chorym Pacjentom, by wyzdrowieli, a zdrowym, 
by zdrowymi pozostali. 

I cieszmy się wiosną, bo piękno i optymizm pomaga we 
wszystkich chorobach ciała i duszy.

Lek. med. Jolanta Kluz - Zawadzka

ata publikacji   ar a  r.   
  

 
ekomendacje  

postępowania z pacjentami  
z podejrzeniem zakażenia 
koro aw ru e  co  

   
 
dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą,  
udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
wydane przez Radę Naukową TUW PZUW. 
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Z Prac ORL

Protokół  posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z  dnia  7 stycznia 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes dr Wojciech Domka  i złożył życzenia 
noworoczne członkom Prezydium.

1. Zapoznano się z  projektami umów irmy  TRADE, która  złożyła 
ofertę na wykonanie klimatyzacji  w siedzibie izby – decyzję w tej 
sprawie postanowiono pozostawić członkom rady. 

2. Wytypowano kol. Artura  Kozłowskiego jako przedstawiciela 
ORL  w skład komisji konkursowej  na stanowisko  Zastępcy Dyrek-
tora ds. Lecznictwa w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w SPZOZ w Mielcu.

3. Zapoznano się z pismem Prezesa NRL oraz pismem Szefa Urzę-
du Spraw  Cudzoziemców  dot.  stosowania przepisu art. 3 ust. 3 
pkt. 5  grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

4. Zapoznano się z zaproszeniem  Ośrodka Dokumentacji Histo-
rycznej Śląskiej  Izby Lekarskiej, Komisji Historycznej ORL w Ka-
towicach oraz Ośrodka Historycznego Naczelnej Rady Lekarskiej  
na pierwsze wspólne posiedzenie Komisji Historycznych Izb Le-
karskich, które odbędzie się  w dniach 5 – 7 czerwca 2020 roku 
w Ustroniu. Tematem wiodącym konferencji będzie „ Środowisko 
lekarskie w kształtowaniu II  RP”.

5. Podjęto uchwały :    
Nr 1/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy leka-
rza Jakub Wojtaszek 
Nr 2/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy leka-
rza Katarzyna  Stopyra – Godek
Nr 3/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Krzysztof Skóra
Nr 4/2020/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza  Krzysztof Skóra
Nr 5/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kacper Gałgan 
Nr 6/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Ewa Leder
Nr 7/2020/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Kiszka 
Nr 8/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Barbara  Wita – Popów
Nr 9/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Kozłowska 
Nr 10/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Barbara Szmyd- Paszkiewicz
Nr 11/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Żychowska
Nr 12/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Izabela Zoia Sokołowska
Nr 13/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Paweł Pakla
Nr 14/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy  lekarza Paweł Guzik
Nr 15/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Juza
Nr 16/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Łopatecka 
Nr 17/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Grzegorz Wita 
Nr 18/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza  Marta Aszklar 
Nr 19/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Lipka 
Nr 20/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Pleśniak 
Nr 21/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Starzec
Nr 22/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza  Artur Bednarek 
Nr 23/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Karolina Przytuła
Nr 24/2020/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Konrad Dudek 
Nr 25/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Szredzki 
Nr 26/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Szeląg 
Nr 27/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Lucyna Brzostowska
Nr 28/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania – dotyczy lekarza  Marcin Kalita
Nr 29/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu we-
zwania – dotyczy lekarza  Piotr Haberko 
Nr 30/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu we-
zwania – dotyczy lekarza  Maciej Łokaj 
Nr 31/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu we-
zwania – dotyczy lekarza  Izabela Sądel 
Nr 32/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Katarzyna Augustyn
Nr 33/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Piotr Dąbrowski
Nr 34/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Anna Haberko 
Nr 35/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Krzysztof Bąk
Nr 36/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Maciej Darewicz 
Nr 37/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Wojciech Karcz 
Nr 38/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Katarzyna Pelczar 
Nr 39/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Piotr Szredzki 
Nr 40/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Halina Lech 
Nr 41/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Dorota Stąpor

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z  dnia  14 stycznia 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Wiceprezes dr Radosław Maksymowicz.

1.  Na prośbę Profesora Zbigniewa Zagórskiego  z Ośrodka Chi-
rurgii Oka  w Rzeszowie, wyrażono zgodę  na przeprowadzenie 
zabiegów szkoleniowych  w dniu 17.01.2020 r. oraz konsultacji  
chorych  przez Profesora Yuri Takhtaeva z Sankt Petersburga w 
Ośrodku chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Rzeszowie.
2. Zapoznano się z zaproszeniem  na konferencję naukową orga-
nizowaną  w dniach 10-13 września 2020 r. w Wilnie z okazji 30-le-
cia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. 
3. Wytypowano dr  Beatę Kożak  jako przedstawiciela ORL w skład 
komisji konkursowej na stanowisko  Naczelnej Pielęgniarki w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej Nr 2  w Rzeszowie. 
4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
1)  Stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w sprawie 
materiałów medialnych dotyczących Profesora Tomasza Grodzkiego
2)  Zaproszeniem na posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej 
NRL  w dniu 20.01.2020 r.  
3)  Prośbą Urzędu Miasta w Mielcu  Biura Zarządzania Kryzysowe-
go o podanie  liczby  lekarzy i lekarzy dentystów  w Gminie Miej-
skiej Mielec  - dane  przygotuje rejestr OIL. 
4)  Pismem Urzędu Miasta Rzeszowa  Wydziału Geodezji do Prze-
wodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i wiadomości OIL  w spra-
wie wybudowania na terenie Rzeszowa pomnika Wojciecha Bo-
duszyńskiego
5)  Stanowiskiem Prezydium ORL w Szczecinie  w sprawie posel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 
oaz ustawy  o systemie informacji w ochronie zdrowia
4. Podjęto uchwały :
Nr 42/2020/P  w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL i wpisu do rejestru do Okręgowego rejestru lekarzy i leka-
rzy dentystów w związku z przeniesieniem  z innej OIL – dotyczy 
lekarza Kacper Gałan 
Nr 43/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Weronika Węgrzyn
Nr 44/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Beata Horeczy 
Nr 45/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Grzegorz Hille
Nr 46/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Bartłomiej Łupicki 
Nr 47/2020/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym  ten zakład – dotyczy lekarza Jarosław Wilk
Nr 48/2020/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym  ten zakład – dotyczy lekarza Anna Mączka
Nr 49/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Stanisław  Wiktor 
Nr 50/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Joanna Marczyńska
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Nr 51/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza  Artur Wrona
Nr 52/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Zdonek
Nr  53/2020/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Antoni Bąk 
Nr  54/2020/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Olechowski 
Nr 55/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność  leczniczą – dotyczy lekarza  Małgorzata Kędzierska – Grabiec 
Nr 56/2020/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność  leczniczą – doty-
czy lekarza   Ewa Czubak 
Nr 57/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność  leczniczą – dotyczy lekarza   Sławomir Pluta
Nr 58/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność  leczniczą – dotyczy lekarza   Jolanta Jankowska 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z  dnia 21  stycznia 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył  Prezes  dr n. med. Wojciech  Domka.

1.  Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
-    Materiały przesłane przez CSIOZ  dotyczące e-recepty.   
-    Informacja  Kanclerza Kapituły Medalu im. Dr W. Biegańskiego 
„Hominem Inveni” –  w sprawie nadsyłania  wniosków dot. kandy-
datów do medali.
-    Pismo  Kierownika Ośrodka Historycznego  NRL  z prośbą o 
wsparcie  wydruku  publikacji pt. „Lekarze i studenci – kawalerowie 
Orderu Virtuti Militari”. 

2. Podjęto uchwały :
Nr 59/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Agnieszka Żerdecka
Nr 60/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
postawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Tomasz Czarnecki 
Nr 61/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
postawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Karolina Rząsa
Nr 62/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
postawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mateusz Kołkiewicz 
Nr 63/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
postawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mirosław Smusz 
Nr 64/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
postawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Garboś – Darecka 
Nr 65/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza  Paulina Kryczko 
Nr 66/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Magdalena  Tomaka – 
Czajkowska 
Nr 67/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Monika Klimkowska- Boczoń 
Nr 68/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza  Paweł Porzycki 
Nr 69/2020/P  w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Danuta Irzyk 
Nr 70/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Michał 
Ptak 
Nr 71/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Wojciech Zdybel 
Nr 72/2020/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Konrad Boczoń 
Nr 73/2020/P  w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Joanna Ożóg 
Nr 74/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Krystyna Brzeska 
Nr 75/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Marta Gilewicz – Drabik 
Nr 76/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Krystyna Borowiec
Nr 77/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Marzena Buda
Nr 78/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Halina Kaporowicz 
Nr 79/2020/P w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza 
3. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia.
 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 



13B e  O ęg we  I  Le e

Z Prac ORL

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z  dnia  28 stycznia 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Wiceprezes dr Radosław Maksymowicz.

1.  Podjęto stanowisko w sprawie medialnego szkalowania Profe-
sora Tomasza Grodzkiego. 
2. Zdecydowano o zakupie 3-ch sztuk  kalendarzy , których celem 
jest promowanie proilaktyki chorób kobiecych ze szczególnym 
uwzględnieniem chorób onkologicznych Fundacji Nu–Med. 
3. Wobec rezygnacji najemców prowadzących restaurację w sie-
dzibie Izby, zdecydowano że Zjazd Lekarski  zostanie zorganizo-
wany w Hotelu FALCON  w Rzeszowie przy ul. Jastrzębia 29.
4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- Komunikatem Wspólnym Prezesa  Naczelnej Rady Lekarskiej i 
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący  przypadków od-
mowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu Ochronnemu
-  Zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego  dla pracowni-
ków ochrony zdrowia w sprawie nowego koronawirusa.
- Zaproszeniem  na szkolenie skarbników izb lekarskich 
- Stanowiskiem ORL w Łodzi  w sprawie agresji medialnej wobec 
prof. Tomasza Grodzkiego 
4. Podjęto uchwały : 
Nr 80/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Agnieszka Kostuj
Nr 81/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza dentysty Bartłomiej Nycz
Nr 82/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Michał Wanielista
Nr 83/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Jakub Golec
Nr 84/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Diana Znamirowska 
Nr 85/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Sylwia Panek 
Nr 86/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Karolina Czaja
Nr 87/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Jaksa Wabiński 
Nr 88/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Mirosław Smusz
Nr 89/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Katarzyna Bućko 
Nr 90/2020/P w sprawie wpisania lekarza dentysty  na listę człon-
ków OIL  w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza dentysty Sylwia Warzecha 
Nr 91/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Urszula Badecka 
Nr 92/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Karolina Rząsa
Nr 93/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. 
Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów w dniu  31.01.2020 r.

Nr 94/2020/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed 
R. Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów w dniach  24 -  
31.01.2020 r.
Nr 95/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R” -  przez  podmiot 
QualyMed R. Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów
Nr 96/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. „Inspektor Ochrony Radiologicznej typu S” -  przez  podmiot 
QualyMed R. Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów.
Nr 97/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. 
„Warsztaty TK – Kość skroniowa” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 98/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. 
„Warsztaty TK – wybrane zmiany chorobowe w wątrobie  w bada-
niach  TK i MR”- przez podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne 
Oddział Podkarpacki
Nr 99/2020/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt.,,Podkarpacka Konferencja  Alergologiczna Alergologia  w teorii 
i praktyce” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Alergologiczne 
Oddział Podkarpacki 
Nr 100/2020/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. „Rak jelita grubego- aktualne standardy  opracowania pato-
morfologicznego” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Patolo-
gów Oddział Podkarpacki. 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  4 lutego 2020 r. 

Spotkanie otworzyła Wiceprezes  dr Maria Szuber.
Obecni wg listy  obecności. 

1. Wystąpienie lek. Łukasza Filipowskiego  zaproponowanego jako 
kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego  w dziedzi-
nie psychiatrii.
2. Podjęcie uchwały powołującej Komisji orzekającej w przedmio-
cie niezdolności lekarza  do wykonywania zawodu, lub ogranicze-
nia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych 
–  dotyczy lekarza  (uchwała poufna), za podjęciem uchwały gło-
sowali wszyscy członkowie rady. 
3. Zapoznano się  z prawomocnym orzeczeniem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego. 
4. Poruszono sprawę dotyczącą założenia klimatyzacji w siedzibie 
Izby. Prezes ORL  dr W. Domka przestawił wszystkie aspekty doty-
czące tego przedsięwzięcia. Poinformował, że Prezydium z pośród 
czterech ofert wybrało Firmę  TRADE Instalacje HVAC.
Po dyskusji  wniosek poddano pod głosowanie. 
Przy jednym głosie przeciwnym  członkowie rady podjęli uchwałę 
o wyrażeniu zgody na założenie klimatyzacji. 
5. Prezes ORL  poinformował zebranych o zawieszeniu działalności 
restauracji w siedzibie OIL. Obecni najemcy złożyli  wypowiedzenie. 
Wobec braku restauracji podjęto decyzję, że najbliższy Zjazd Leka-
rzy odbędzie się w Hotelu Falcon w Rzeszowie. 
6. Prezes ORL poinformował zebranych, że jest możliwość  zorga-
nizowania  w miesiącu czerwcu Rady wyjazdowej (jest irma ze-
wnętrzna, która zgodziła się pokryć koszty).
Zaproponowano dwa terminy  19 czerwiec lub 26 czerwiec . 
Członkowie Rady mają 2 tygodnie na podjęcie decyzji, który ter-
min im bardziej odpowiada. 
7. Przychylono się do prośby lek. Anny Bocheńskiej (stażystka), któ-
ra zwróciła się z prośbą umożliwienie odbycia szkoleń z Bioetyki, 
Prawa Medycznego i Orzecznictwa  na terenie OIL w Tarnowie  z 
przyczyn osobistych. 
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8. Poruszono sprawy bieżące.
9. Podjęto uchwały :
Nr 1/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Agnieszka Kostuj
Nr 2/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Bartłomiej Nycz
Nr  3/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Michał Wanielista
Nr 4/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Jakub Golec
Nr 5/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Diana Znamirowska
Nr 6/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Sylwia Panek 
Nr 7/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Karolina Czaja
Nr 8/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Jaksa Wabiński
Nr 9/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Urszula Badecka
Nr 10/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków  OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Adam Wiejacz
Nr 11/2020 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Adam Wiejacz 
Nr 12/2020 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – do-
tyczy lekarza Magdalena Żołnierczuk 
Nr 13/2020 w sprawie powołania Komisji orzekającej  w przedmio-
cie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu, albo ograni-
czenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych 
– dotyczy lekarza (….) uchwała  poufna .
Nr 14/2020 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
MIP Pharma Polska Sp. z o.o. 
Nr 15/2020 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„XII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji” , „Potrzeby i standardy 
współczesnej rehabilitacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie 
Nr 16/2020 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Leczenie Ortodontyczne oparte na zmianie płaszczyzny zwarcia 
– przypadek nieekstrakcyjny z wadą kl. III” – przez podmiot A&T 
Dental Solutions s.c. Ayham Mohsin, Agnieszka Banaś- Mohsin.
Nr 17/2020  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Clear Aligner – alternatywa dla aparatów stałych w leczeniu nie-
wielkich wad zgryzu” – przez podmiot A&T Dental Solutions s.c. 
Ayham Mohsin, Agnieszka Banaś- Mohsin.
Nr 18/2020  w sprawie instalacji klimatyzacji w siedzibie OIL w Rze-
szowie 
Nr 19/2020 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Witalij Zajdel
Na tym posiedzenie Rady  zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu  11 lutego 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Prezes ORL przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia 
Naczelnej Rady Lekarskiej.

2. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła zebranym projekty 
uchwał i zarządzeń. 

3. Odczytano pismo Dyrektora Klinicznego Szpitala Nr 1 w Rze-
szowie dotyczący sytuacji w Klinicznym Oddziale Okulistycznym.

4. Zaakceptowano treść pisma do Wojewody Podkarpackiego w 
sprawie konsultanta wojewódzkiego .

5. Wyrażono zgodę na zakup  komputera na potrzeby biura OIL w 
Tarnobrzegu  za kwotę nie przekraczającą 2 tysiące złotych. 

6. Podjęto uchwały :  
Nr 101/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku 
z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Michał Janik
Nr 102/2020/P  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
wyposażenia biura OIL w Rzeszowie  (biurko + dwa fotele)
Nr 103/2020/P w sprawie uznania kwaliikacji  formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Sylwia Oczkowska

Na tym  posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 18 lutego 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1.  Podjęto uchwały :

Nr 104/2020/P w sprawie wydania dokumentu „Prawo wykonywa-
nia zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Katarzyna Wasik 
Nr 105/2020/P w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia 
nt. „Najczęstsze  dermatozy zawodowe”; „Postępowanie  orzeczni-
cze w przedmiocie chorób zawodowych”;
„Leczenie  miejscowe łuszczycy wczoraj i dziś”  - przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział  w Rzeszowie
Nr 106/2020/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 107/2020/P w sprawie wyrażenia zgody na zakup komputera 
na potrzeby biura OIL  w Tarnobrzegu
Nr 108/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku  z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Ewa Dryniak 

2. Odczytano pismo  dotyczące organizacji  szkoleń dla dyrekto-
rów i kierowników biur Izb Lekarskich. 

3. Zapoznano się  z zaproszeniem na szkolenie Pełnomocników 
ds. zdrowia lekarzy i  Rzeczników Praw Lekarzy – zaproszenie po-
stanowiono przekazać Przewodniczącej  ds. zdrowia lekarzy.

4.  W związku z ogólnopolską akcją lekarzy dentystów dotyczącą 
składania wniosków o   renegocjację umów z NFZ  uzgodniono, 
że w razie potrzeby Prezes ORL w Rzeszowie będzie reprezento-
wał wszystkich lekarzy dentystów, którzy mają  podpisane kon-
trakty z  POW NFZ  w ewentualnych negocjacjach.  

5. Postanowiono o zakupie  jednego egzemplarza publikacji „Le-
karze i studenci medycyny –  kawalerowie orderu Virtuti Militari.
 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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Uwaga – ważny wyrok w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych:

Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia

Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

Prawo

1. Zakres zadań lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz / Dz.U.19.2335/

2. Zmiana rozp. w sprawie recept  / Dz.U.19.2395/

3. Rejestr endoprotezoplastyk  / Dz.U.19.2409/

4. Zmiana rozp. w sprawie kursu z zakresu pierwszej pomocy  / Dz.U.19.2408/

5. Zgłaszanie podejrzeń i rozpoznań zakażeń i chorób zakażnych oraz zgonów z tego powodu  / Dz.U.19.2430/

6. Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego  / Dz.U.19.2444/

7. Wzory dokumentów – Prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.19.2480/

8. Czynności ratunkowe , które mogą być wykonywane przez ratownika medycznego  / Dz.U.19.2478/

9. Zmiana rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.19.2511,2512/

10. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz.U.19.2544/

11. Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne  / Dz.U.20.28/

12. Badania lekarskie osób występujących o wydanie pozwolenia na broń  / Dz.U.20.45/

13. Zmiana rozp. w sprawie najwyższych dopuszczalnych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Dz.U.20.61/

14. Zmiana rozp. w sprawie badań lekarskich kierowców / Dz.U.20.62/

15. Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej  / Dz.U.20.83/

16. Rejestr Operacji Naczyniowych  / Dz.U.20.84/

17. Podstawowa Opieka Zdrowotna  / Dz.U.20.172 t.j/

18. Wyroby medyczne  / Dz.U.20.186 t.j/

19. Zmiana rozp. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów  / Dz.U.20.198 / -  od 1 kwietnia 2020r lekarz i lekarz 

dentysta otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w  wocie 2 700 zł.

20. Orzekanie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu  / Dz.U.20.233 t.j/

21. Działalność lecznicza  Dz.U.20.295 t.j

22. Zmiana sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.312/

23. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających osobnego inansowania  / Dz.U.20.309/

24. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.320/

25. Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Dz.U.20.322/

26. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  / Dz.U.20.325/

27. Sposób, tryb i terminy występowania do NFZ oraz udostępnianie przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń 

opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.338/

28. Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych  / Dsz.U.20.357 t.j/

29. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Dz.U.20.374

30. Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji  / Dz.U.20.375 zm. Dz.U.20.409, zm.Dz.U.20.438/

31. Wykaz chorób powodujących obowiązek kwarantanny i nadzoru epidemiologicznego  / Dz.U.20.376/

32. Zmiana rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  / Dz.I.20.421/  - zawiera upoważnienie dla Ministra Zdrowia o 

możliwości odwołania PES

33. Rozp. MZ w sprawie inansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej związanych z koronawirusem  / Dz.U.20.422/

34. Rozp. MZ w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego  / Dz.U.20.433, zm. Dz.U.20.441/

Grzywnę za nieszczepienia dziecka – rodzice muszą zapłacić , tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

18.02.2020 r  Syg. Akt I OSK 780/18.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wezwał rodziców dziecka do 

wykonania zaległych szczepień. Wobec braku reakcji na to wezwanie i upomnienie- Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny nałożył na rodziców dziecka grzywnę w celu przymuszenia do wykonania szczepień. Rodzice zostali poinformo-

wani, że w przypadku odmowy będą nakładane kolejne wyższe grzywny.  Rodzice dziecka złożyli odwołanie do Ministra 

Zdrowia, który utrzymał decyzję inspektora w mocy. Została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 

który to utrzymał w mocy postanowienie ministra. Sprawa znalazła swój inał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, któ-

ry również skargę oddalił.  Sąd ten uznał, że postanowienie o nałożeniu grzywny jest zgodne z prawem.
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Czas podsumowań
Minęło właśnie dwa lata od zawarcia porozumienia 

pomiędzy Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumow-
skim a reprezentacją Porozumienia Rezydentów 

i Zarządu Krajowego OZZL. Porozumienie, dość egzotycz-
ne w swej zasadzie i formie, zostało zawarte po serii pro-
testów środowisk zawodów medycznych w lecie i jesieni 
2017 roku. Egzotyka tego porozumienia zasadza się w tym, 
że przewidywało ono pewne zmiany systemowe, które 
powinny zależeć od prowadzenia właściwej polityki zdro-
wotnej przez państwo, a nie od rozmów prowadzonych 
przez grupę zawodową lekarzy w ministerstwie zdrowia, 
z akcją protestacyjną w tle. Najbardziej egzotyczne jest to, 
że za obietnicę ograniczenia protestów i niewypowiadania 
klauzuli „opt-out” minister zobowiązał się do przygotowa-
nia ustawy wprowadzającej wzrost nakładów do wysoko-
ści 6% PKB w roku 2025. Jeżeli nasze państwo miało takie 
środki, to powinno je przeznaczyć na zdrowie, niezależnie 
od jakiejkolwiek akcji protestacyjnej. Jeżeli ich nie miało, 
to nie powinno oszukiwać swoich obywateli obietnicami 
bez pokrycia. Tak dla zasady! Nie można uzależniać wzrostu 
obiektywnie niskich nakładów na zdrowie od zgody na po-
nadnormatywną ilość pracy lekarzy!

MIAŁO BYĆ PIĘKNIE…

Porozumienie przewidywało też wzrost wynagrodzeń za-
sadniczych lekarzy, pracujących w zakładach publicznych, 
do kwoty 6750 zl. Stanowiło to ok. 1,4 ówczesnej średniej 
krajowej płacy. Tekst ustawy, wprowadzający wzrost płac 
lekarskich od lipca 2018, opracowano z dużym, a opubliko-
wano z jeszcze większym opóźnieniem. Pierwsze podwyżki 
wypłacono dopiero w październiku. Sam tekst ustawy, na-
pisany co najmniej w dyskusyjny sposób, rodził wiele wąt-
pliwości interpretacyjnych i dał ogromne pole do działania 
urzędnikom NFZ a także pracodawcom. Również wypo-
wiedzi samego ministra, obiecujące rozszerzenie zakresu 

działania ustawy na grupę lekarzy AOS, wprowadziły sporo 
niejasności. Działanie ustawy kończy się w połowie roku. 
Niektórzy sprytni pracodawcy podpisali aneksy do umów 
o pracę tylko na czas obowiązywania ustawy, czyli przeka-
zywania środków przez NFZ. Co dalej? Jak zwykle- nie wia-
domo! W ministerstwie prowadzone są rozmowy, ale jakoś 
tak daleko od meritum i bardzo oględnie. Mam nadzieję, że 
rząd zdaje sobie sprawę, że powrotu do sytuacji sprzed 2 
lat nie ma, ale wciąż nie obserwujemy jakichś konkretnych 
rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć kolejnego kryzysu.

KORONAWIRUS ROZDAJE KARTY

W warunkach głęboko niedoinansowanego systemu, z 
zadłużeniem sięgającym już 15 mld zł, pojawił się problem 
epidemii Covid-19, czyli infekcji koronawirusem. W obliczu 
wielu problemów w takich państwach jak Chiny, Włochy, 
Iran, Korea oraz połowie Europy, my długo opieraliśmy się 
zagrożeniu. W mediach nieustannie pojawiały się komu-
nikaty o pełnym przygotowaniu państwa do walki z epi-
demią. Chcielibyśmy w to wierzyć, ale jak system poważ-
nie zadłużony, niedoinansowany, z wielomiesięcznymi 
kolejkami, z wieloma barierami biurokratycznymi, który 
z trudem wypełnia swoją rolę w warunkach normalnych, 
może sprawnie działać w czasie epidemii? Wprawdzie w 
warunkach prezydenckiej kampanii wyborczej znalazły się 
dodatkowe pieniądze na onkologię i ewentualne koszty 
zwalczania epidemii, ale przecież nie chodzi o to by system 
działał tylko w warunkach zagrożenia, ale na codzień. Mam 
wrażenie, że ani ministerstwo zdrowia ani cały rząd ciągle 
nie dostrzegają tego problemu. Szkoda!

Tekst oddany 8 marca 2020 roku.

Stopnie naukowe

Dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

W dniu 30 września 2019 r uzyskałem tytuł dr hab. n. med. i n. 
o zdr. nadany uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego Warszaw-
skiego za cykl prac pt.: „Zależności pomiędzy cukrzycą typu 
2, czynnikami z nią związanymi i występowaniem nowo-
tworów złośliwych”.
W skład tego cyklu weszły następujące prace:
1. Dąbrowski M. Glycated hemoglobin, diabetes treatment 

and cancer risk in type 2 diabetes. A case-control study. 
Ann Agricult Environment Med. 2013; 20: 116-121. 

2. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, De-
reziński T, Czupryniak L. Risk factors for cancer develop-
ment in type 2 diabetes. A case-control study. BMC Can-
cer. 2016; 16: 785. 

3. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, De-
reziński T, Czupryniak L. Diferences in risk factors of mali-
gnancy between men and women with type 2 diabetes: 
A retrospective case-control study. Oncotarget. 2017; 8: 
66940-66950. 
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Stopnie naukowe

4. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, De-
reziński T, Czupryniak L. Antidiabetic medications use and 
cancer risk in type 2 diabetes. Clin Diabetol. 2017; 6: 17-25. 

5. Dąbrowski M, Grondecka A. Diabetes as a risk factor of 
hospitalization in the surgical ward due to the cancer in 
elderly and middle-aged population. Arch Med Sci. 2017; 
13: 1025–1030.

Badania nad związkiem cukrzycy typu 2 z ryzykiem różnych 
nowotworów złośliwych mają wieloletnią historię sięgającą 
początków XX w. Metaanalizy badań obserwacyjnych publi-
kowane od pierwszej dekady obecnego stulecia wskazują, 
że cukrzyca typu 2 jest związana ze znamiennie podwyż-
szonym ryzykiem nowotworów przewodu pokarmowego, 
układu moczowego, piersi, macicy, układu krwiotwórczego 
i limfatycznego, które występują znamiennie częściej wśród 
osób z cukrzycą w porównaniu z populacją bez cukrzycy. 
Wśród potencjalnych czynników biologicznych łączących 
cukrzycę z nowotworami wymienia się hiperinsulinemię, hi-
perglikemię, podwyższone stężenie prozapalnych cytokin, 
estrogenów i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-
1). Wskazuje się też na rolę leków przeciwcukrzycowych, 
które mogą modulować ryzyko nowotworów u pacjentów z 
cukrzycą. Jednakże istnieje duża rozbieżność wyników uzy-
skanych w różnych badaniach. 
Inspiracją do przeprowadzenia własnych badań nad związ-
kiem pomiędzy cukrzycą typu 2 i ryzykiem nowotworów 
złośliwych był wykład Jefreya A. Johnsona przedstawiony 
w 2009 roku w Nowym Orleanie na Kongresie naukowym 
Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w którym 
przedstawił zależności pomiędzy sposobem farmakoterapii 
(metformina, PSM, glitazony i insulina) a prawdopodobień-
stwem nowotworu złośliwego w dużej populacji osób z 
cukrzycą typu 2 w Kanadzie. Badania własne postanowiłem 
poszerzyć o analizę wpływu na ryzyko nowotworów również 
innych zmiennych u osób z cukrzycą typu 2 leczonych w wa-
runkach ambulatoryjnych. 

Głównymi celami własnych badań były: 
•	 analiza czynników ryzyka związanych z rozwojem no-

wotworów złośliwych u pacjentów z cukrzycą typu 2
•	 ocena, czy wpływ tych czynników różni się w zależności 

od płci i wieku
•	 ocena ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych zwią-

zanego z modelami terapeutycznymi opartymi na naj-
częściej stosowanych lekach przeciwcukrzycowych: 
metforminie, pochodnych sulfonylomocznika (PSM) i 
insulinie, w monoterapii, jak też w leczeniu skojarzonym

•	 ocena na ile obecność cukrzycy typu 2 wpływa na ryzy-
ko hospitalizacji z powodu nowotworu na przykładzie 
oddziału chirurgii

Wyniki przedstawionych badań pozwoliły na wyciągnięcie 
następujących wniosków: 
1. W badanej populacji cukrzyca typu 2 wiązała się ze zna-

miennie większą częstością nowotworów: piersi i maci-
cy u kobiet oraz jelita grubego, nerki i trzustki u męż-
czyzn, a także niższą częstością raka płuca u mężczyzn.

2. Obecność cukrzycy wiązała się ze znamiennie podwyż-
szonym ryzykiem hospitalizacji z powodu nowotworu 
złośliwego, szczególnie w starszych grupach wieko-
wych.

3. Czynnikami znamiennie zwiększającymi ryzyko nowo-
tworów w badanej grupie osób z cukrzycą typu 2 były:

•	 otyłość (u kobiet)
•	 wiek >65 lat
•	 zła kontrola metaboliczna cukrzycy ze średnią wartością 

HbA1c >8,5% 
•	 stosowanie insuliny (wyraźniej zaznaczone u kobiet)
1. w dużych dawkach
2. w monoterapii
3. w czasie pierwszych 10 lat od jej inicjacji
•	 stosowanie pochodnych sulfonylomocznika w monote-

rapii
•	 mieszkanie na terenach zurbanizowanych
4. Stosowanie metforminy znamiennie redukowało ryzyko 

nowotworów w badanej populacji osób z cukrzycą typu 2.

Implikacje dla praktyki klinicznej:
1. Metformina, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, powinna 

być stosowana jako lek pierwszego rzutu u wszystkich 
pacjentów z cukrzycą typu 2, o ile jest tolerowana i nie 
występują przeciwwskazania do jej użycia, a przy inten-
syikacji leczenia poprzez dołączanie preparatów z in-
nych klas leków przeciwcukrzycowych należy utrzymać 
leczenie metforminą, o ile w międzyczasie nie pojawiły 
się przeciwwskazania do jej dalszego stosowania

2. Przy inicjowaniu insulinoterapii należy zachować ostroż-
ność i unikać stosowania dużych dawek.

3. Należy dążyć do utrzymania kontroli metabolicznej w 
akceptowalnych granicach i nie dopuszczać do dłu-
gotrwałego pogorszenia kontroli glikemii ze wzrostem 
HbA1c powyżej progu 8,5%.

4. Osoby z otyłością, zwłaszcza z BMI przekraczającym 
granicę 35,0 kg/m2, należy zachęcać i motywować do 
redukcji masy ciała poprzez wdrożenie zmian behawio-
ralnych obejmujących właściwą dietę i odpowiednią dla 
wieku i stanu zdrowia aktywność izyczną, a przy ich nie-
skuteczności rekomendować chirurgię bariatryczną.

5. Należy zachować zwiększoną czujność onkologiczną u 
osób z obecnymi czynnikami ryzyka: w podeszłym wie-
ku, z dużą otyłością (szczególnie w przypadku kobiet), z 
niekontrolowaną cukrzycą z wysokim odsetkiem HbA1c, 
leczonych PSM lub insuliną w monoterapii i stosujących 
dawki insuliny przekraczające 0,5 j na kg masy ciała. 

W celu prewencji i wczesnej diagnostyki nowotworów u 
osób z cukrzycą typu 2, ze względu na fakt, że najczęstszymi 
nowotworami u kobiet były rak piersi i rak macicy, należy za-
chęcać pacjentki do prowadzenia samokontroli piersi i regu-
larnego poddawania się mammograii (także okresowemu 
badaniu USG piersi) oraz regularnej kontroli ginekologicznej. 
U mężczyzn, ale też kobiet, celowe mogą być badania w kie-
runku wczesnej diagnostyki raka jelita grubego. Przydatne 
może być także badanie USG dla oceny stanu nerek, trzustki, 
czy gruczołu krokowego.

Podsumowując, pacjenci z cukrzycą typu 2 mają zwiększo-
ne ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. Wprowadzenie 
powyższych zaleceń może prowadzić do zmniejszenia tego 
ryzyka, a wczesna diagnostyka może pozwolić na wczesne 
rozpoznanie nowotworu umożliwiające jego całkowite wy-
leczenie.
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Rozmowa z dr hab. n. med. Gretą Woźniak - Klinicznym Neuroizjologiem Uniwersytetu Cypryjskiego w Nikozji

Oleokantal - remedium w proilaktyce 
chorób cywilizacyjnych

Prowadzi Pani  badania kliniczne nad działaniem wysokopolife-
nolowych oliw z pierwszego tłoczenia, które przynoszą różno-
rodne korzyści zdrowotne. Dotychczasowe wyniki wskazują na 
możliwość wykorzystania tych wysokopolifenolowych oliw w le-
czeniu wspomagającym choroby neurodegeneracyjne takie jak 
stwardnienie rozsiane czy też we wczesnych objawach demencji 
typu Alzheimer. Które, z substancji zawartych oliwach wykazują 
takie właściwości ?

Od czasów starożytnej Grecji oliwa była niezbędnym elementem co-
dziennej diety. W Kodeksie Hipokratesa istnieje ponad sześćdziesiąt 
zastosowań leczniczych oliwy z oliwek, w szczególności przeciwko 
chorobom skóry, a Homer nazywał ja „złotym płynem”. W oliwie z oli-
wek zostało odkrytych ponad 200 różnych związków chemicznych, 
w tym kwasy tłuszczowe, sterole, karotenoidy, terpenoidy, lawono-
idy – luteolina , tokoferole i polifenole. Do tej pory natomiast uważa-
no, że oliwa z oliwek, ze względu na zawartość nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych ma dobroczynne właściwości zdrowotne.
Polifenole są to drugorzędne metabolity wtórne występujące w oli-
wie z oliwek, które składają się z wielu struktur fenolowych. Przykłada-
mi głównych polifenoli z oliwek są tyrozol, hydroksytyrozol, oleokan-
tal, oleaceina, ligstrozyd czy też oleuropeina. Spośród tych polifenoli 
oleokantal zwrócił naszą uwagę, ze względu na interesujące dzia-
łania biologiczne udokumentowane w badaniach in vitro, które po-
twierdzają silne właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, che-
moprewencyjne oraz immunomodulujące, dlatego jest uznawany 
obecnie za potencjalny środek terapeutyczny przeciwko chorobom 
neurodegeneracyjnym, sercowo-naczyniowym i nowotworowym. 
Oleokantal jest fenolem o silnym działaniu przeciwzapalnym po-
równywalnym do ibuprofenu.
Właśnie ten efekt działania wykorzystaliśmy w  badaniach in vitro. 
Oleokantal powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących 
w trakcie procesu przetwarzania zielonych (niedojrzałych) oliwek 
wykorzystywanych do produkcji oliwy wysokopolifenolowej. W ba-
daniach które prowadzimy wykorzystujemy wysokopolifenolową 
oliwę Eliama D.V. Gold (wytwarzaną z Kreteńskiej odmiany oliwek 
Koroneika gdzie cały proces produkcji odbywa się pod ścisłą kontro-
lą laboratoryjną). Eliama D.V. Gold jest certyikowana przez European 
Food Safety Authority (EFSA), oznakowana Health Claim oraz spełnia 
warunki Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 432/2012. Zgodnie 
z tym rozporządzeniem oliwa musi zawierać odpowiednią ilość sub-
stancji mających działanie prozdrowotne. Średnie wartości określone 
w tym rozporządzeniu wynoszą: 135 mg / kg dla oleokantalu oraz 
105 mg / kg dla oleaceiny. Eliama D.V. Gold wielokrotnie przekracza  
minimalne normy zalecane przez to rozporządzenie, dlatego jako je-
dyna została wybrana do naszych badan klinicznych w chorobach 
neurodegeneracyjnych. 

Na jakim etapie są badania kliniczne które Pani prowadzi? 

Badania kliniczne prowadzę we współpracy z Dr. Magdą Tsolaki z 
Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Ordynatorem Oddziału 
Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala AHEPA, jak również z Narodo-
wym Uniwersytetem w Atenach oraz ze Światowym Centrum Oliwy 
dla Zdrowia (World Olive Center for Health ), które zaczeły sie w 
zeszłym roku 2019 w Marcu i planujemy zakończyc końcem  2021 
roku. W badaniach uczestniczy 150 pacjentów zdiagnozowanych z 
pierwotnie i wtórnie postępującym stwardnieniem rozsianym,  przy 
skali niepełnosprawności ≥4 według EDSS (rozszerzona skala stanu 
niepełnosprawności), oraz z objawami świadczącymi o zaburzeniach 

funkcji poznawczych według m.in. skali Frontal Assessment Battery 
(FAB),  Brief International Cognitive Assessment MS (BICAMS).
Pacjenci uczestniczący w badaniach maja problem z koncentracją, 
ogólne spowolnienia wykonywania codziennych czynności czy też 
zapamiętywania informacji. Zaburzenia funkcji poznawczych to jed-
ne z objawów, które widoczne są w wyniku narastającego zmniej-
szenia objętości mózgu a tym samym pogorszenia jakości życia. Jak 
do tej pory niestety ale nie ma leku który mógł by usprawnić czy 
tez dopomóc funkcjom poznawczym i choćby w małym procencie 
ograniczyć proces atroii mózgu. W naszych badaniach klinicznych 
(randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane prospektyw-
ne_ Randomized, Double Blind, Controlled Prospective Study), wpro-
wadzamy w codzienną dietę naszych pacjentów wysokopolifenolo-
wą Eliama D.V. Gold_Health Claim o wysokim stężeniu oleokantalu.
Zalecana dzienna dawka wynosi 40 mg (50 ml). Jej wielkość określo-
na jest na podstawie wcześniejszych prowadzonych badań klinicz-
nych, według których polifenole podawane w takich ilościach wyka-
zują swoje działania przeciwzapalne i neuroprewencyjne. Możliwość 
zahamowania procesu atroii mózgu jest szczególnie ważna, gdyż 
może to zapobiec pogorszeniu funkcji poznawczych u pacjentów z 
tym typem stwardnienia rozsianego, jak również postępowi niepeł-
nosprawności izycznej.
W naszych badaniach, modulując oś mózgowo-jelitową wykorzy-
stujemy wysokopolifenolową oliwę, doprowadzając do zmniejszenia 
działania czynników destrukcyjnie wpływających  na komórki ner-
wowe oraz ich połączeń synapsowych poprzez ograniczenie me-
chanizmu demielinizacji mózgu. W teorii naszych badań klinicznych, 
trzewne informacje z układu pokarmowego wpływają na funkcjono-
wanie mózgu a sygnały z mózgu wpływają na modalność ruchową, 
czuciową i wydzielniczą układu pokarmowego.
Wysokopolifenolowa oliwa, którą wykorzystujemy w naszych ba-
daniach zwiększa przeżywalność neuronów poprzez ich działanie 
na szlaki sygnałowe kinazy, 3-kinazy fosfoinozytydowej (PI3K / Akt) 
oraz kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK) regulowanej 
kinazą pozakomórkową (ERK), wpływając na  rozwój ośrodkowego 
układu nerwowego. Ponadto wykazuje działanie anty-apoptotyczne 
poprzez zwiększenie stosunku białka Bcl-2 do aktywacji efektorów 
Bax  (Bcl-2 / Bax) poprzez zwiększenie ekspresji Bcl-2 a zmniejszenie 
ekspresji Bax. Mamy więc pomocną modulację interakcji między biał-
kami z rodziny BCL2, które są odpowiedzialne za apoptozę komórek. 
Ponieważ wiele chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsia-
ne czy też inne choroby neurodegeneracyjne, ma ukryte podłoże 
zapalne i oksydacyjne. Oleokantal jest obiecującym środkiem zapo-
biegawczym przeciwko tym schorzeniom.
Na dzień dzisiejszy mamy bardzo obiecujące wyniki badań, nie chcia-
łabym zapeszać ale widzimy polepszenie stanu pacjentów zarówno 
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w funkcjach poznawczych jak i funkcjach izycznych, które potwier-
dzają badania follow up oraz nasze relacje z pacjentami. Badania 
wciąż trwają, czekamy na końcowe wyniki, które przedstawię w nad-
chodzącym roku 2021.  

Pozytywne działanie wykazuje również wprowadzenie Eliama D.V. 
Gold w diecie u dzieci ze spektrum  autystycznym. Efekty potwierdzaj 
rodzice podający Eliama D.V. Gold dzieciom w ramach terapii.  Jedna 
z klinik niemieckich prowadzi badania nad zastosowaniem oliw wy-
sokopolifenolowych jako suplement diety u chorych na łuszczycą. 
Z przekazanych raportów wynika, że efekty są bardzo  obiecujące. 
Nadchodzące do nas pozytywne sygnały od pacjentów uczestniczą-
cych w różnych badaniach opartych na terapiach z zastosowaniem 
w diecie oliwy wysokopolifenolowej świadczą o jej szerokim spek-
trum działania. 
Zmiany środowiskowe zaszły już tak daleko, że kluczowa jest zmiana 
stylu życia całego społeczeństwa. Uboga wartość odżywcza współ-
cześnie spożywanych pokarmów jak i ich zanieczyszczenie chemicz-
ne zmusza nas do wspierania organizmu naturalnymi produktami o 
wysokiej wartości biologicznej. Jednym z takich produktów jest oli-
wa wysokopolifenolowa, której  regularne i długofalowe spożywanie 
uzupełnia naszą dietę o cenne związki i składniki odżywcze wzmac-
niające i chroniące nasz organizm.
Możemy zadać sobie pytanie czy nie prościej suplementować poli-
fenole w tabletkach? Oczywiście, prowadzone są próby wyekstraho-
wania Oleokantalu i oleaceiny w celu stosowania ich w farmakologii. 
Niestety okazało się, że problemem nie do pokonania jest w chwili 
obecnej rozkład tych fenoli, który podczas ich ekstrakcji. Ponowna 
synteza tych związków jest zaś bardzo skomplikowana ze względu 
na ich niestabilność w środowisku wodnym. Poza tym polifenole w 
takiej postaci wykazują niską wydajność i nie mają takich właściwości 
prewencyjnych jak te, które występują w stanie naturalnym. Ponad-
to oleokantal oraz inne związki zawarte w naturalnej oliwie działając 
na siebie synergicznie wzmacniają nawzajem swoje terapeutyczne 
działanie.
Już w czasach (469–399 p.n.e) grecki ilozof Socrates podkreślał 
„jemy, aby żyć, nie żyjemy aby jeść”,  jak też Galenus i inni ilozofowie 
udowadniali podstawę związku między dietą a zdrowiem cielesno-
-duchowym. Stwierdzenie Hipokratesa (460-370 p.n.e.) „Niech poży-
wienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”  czy też stwier-
dzenie „wszystkie choroby pochodzą od jelita”, powinno nam służyć 
jako drogowskaz w zdrowym trybie życia.
W naszych badaniach kierujemy się maksymami, które są ponadcza-
sowe i zawsze będą aktualne!!!

Które odmiany oliwek są szczególnie bogate w te lecznicze poli-
fenole. Od czego zależy zawartość tych substancji w oliwkach ?

Niektóre polifenole występują już w samych oliwkach, a część  z nich, 
jak oleokantal, oleacyna i oleuropeina powstają dopiero w momen-
cie wytłaczania. Dlatego proces produkcji i przechowywania oliwy 
jest bardzo ważny.  Odmiana jak  położenie geograiczne drzew oliw-
nych, stadium dojrzewania, stopień nawadniania oraz warunki klima-
tyczne modulują skład polifenolowy oliwy. 
Oliwy wysokopolifenolowe wytwarzane są z różnych odmian oliwek. 
Ja prowadzę badania na odmianie Koroneiki, która występuje w kon-
kretnych regionach na terenie Grecji  dokładnie na Krecie w okolicy 
Agia Varvara.  
Nie wszystkie oliwy z oliwek maja takie same własności, mam tutaj na 
uwadze EVOO (Extra Virgin Olive Oil, kwasowość <0.8). Dostępnych 
jest wiele rodzajów oliw polifenolowych, o zawartości od 250 do 300 
mg polifenoli / kg i spełniają one wymagania rozporządzenie Komisji 
UE 432/2012. Ale są również dostępne oliwy wysokopolifenolowe o 
zawartości  polifenoli pomiędzy 1000 – 2000mg w 1 kg oliwy – jest to 
dokładnie 960 gr czyli 1 litr oliwy. Do wysokopolifenolowych EVOO 
zaliczają się oliwy o zawartości polifenoli powyżej 800 mg / 960gr 
oliwy i taką właśnie jest oliwa Eliama D.V. Gold na której prowadzimy 
badania.

Jak rozróżnić w handlu oliwy polifenolowe, czy mają swoje ozna-
czenia? 

Oliwa EVOO jest produktem, w którym polifenole mogą występować 
w bardzo różnych stężeniach. Dlatego trzeba odróżnić oliwy polife-
nolowe - wysokopolifenolowe od zwykłych Oliw Extra Virgin. Oliwa 
wysokopolifenolowa powinna posiadać certyikat o zawartości po-
lifenoli, oraz wpis Komisji  UE 432/2012, informujący o minimalnej (5 
mg / 20gr oliwy) zawartości oleokantalu (Oliwy polifenolowe). Nato-
miast oliwa wysokopolifenolowa musi być oznaczona dodatkowo 
naklejką Health Claim. Pojemność butelki dla oliwy wysokopolife-
nolowej nie może przekroczyć 250ml a sama butelka powinna być 
z ciemnego specjalnego szkła, przygotowanego wyłącznie do tego 
rodzaju Oliwy.
Dobroczynne polifenole łatwo ulegają procesowi utlenienia, dlatego 
każda butelka musi być  dopełniana azotem, co zabezpiecza oliwę 
przed reakcjami REDOX.
Oliwy polifenolowe, z tego co mogłam zaobserwować w trakcie mo-
jego ostatniego pobytu w Polsce, są jeszcze stosunkowo mało zna-
nymi produktami. Oliwy określane tym mianem uznawane są w Unii 
Europejskiej za produkty lecznicze wyróżnione oznaczeniem Health 
Claim. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 432/2012 
zawierają one odpowiednią ilość substancji mających działanie proz-
drowotne, w tym w szczególności hydroksytyrozolu i jego pochod-
nych (np. kompleksu oleuropainy i tyrozolu). 
Według moich i innych prowadzonych badań nawet niewielka ilość 
wpływa korzystnie na ochronę lipidów znajdujących się we krwi 
przed stresem oksydacyjnym, który jest bardzo niebezpiecznym zja-
wiskiem. 

To tak na koniec proszę powiedzieć jak to się stało, że Rzeszo-
wianka- bo stąd się Pani wywodzi - traiła do Grecji a później na 
Cypr i tam prowadzi swoje badania?

Pani Redaktor, jest to długa historia i nie na łamy Biuletynu Lekarskie-
go, ale również bardzo ciekawa i egzotyczna przygoda, która bym 
pozostawiła na inny wywiad. 
Dziękując Pani za zaproszenie, chciałabym jeszcze raz podkreślić 
znaczenie diety Kreteńskiej, która ma potwierdzony wpływ na długo-
wieczność mieszkańców w tym regionie Grecji. 
To co jest na naszym talerzu może być pięknym bukietem leków po-
chodzenia naturalnego. Przyroda daje nam mnóstwo substancji lecz-
niczych stosowanych w medycynie od dawna, dlaczego więc oleo-
kantal nie miałby stać się remedium w proilaktyce i leczeniu  chorób 
cywilizacyjnych.

Dziękuję za rozmowę  
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Rozmowa z dr n. med.  Markiem Janickim – andrologiem, seksuologiem i ginekologiem

60 procent niepłodności patnerskiej 
spowodowana jest zynnikiem męskim
Podstawową  Pana specjalizacji  jest ginekologia i położ-
nictwo, potem pojawiły się pochodne tego czyli seksu-
ologia, balneologia  i ostatnio andrologia. O tej ostatniej 
chcieliśmy z  porozmawiać  bo dziedzina jest mało rozpo-
wszechniona, ale w leczeniu niepłodności bardzo ważna. 
Dlaczego?

Niepłodność partnerską należy postrzegać jako czynnik żeński 
i czynnik męski.  Rozpatrując tę diagnostykę z punktu widzenia 
ekonomicznego zdecydowanie taniej jest zacząć od czynnika 
męskiego, gdyż to on  w 60 procentach jest  sprawcą  niepłod-
ności partnerskiej.  Jeśli najpierw wykluczymy niepłodność ze 
strony partnera, można rozpocząć diagnostykę żeńską, która 
- dodajmy - jest zdecydowanie droższa. Zawsze trzeba rozpa-
trywać parę a nie pojedynczą osobę. Andrologia to właśnie 
nauka poświęcona leczeniu męskiej niepłodności. Zająłem 
się nią bo była pochodną moich  wcześniejszych specjalizacji. 
Istotnie nie jest odpowiednio podkreślana, nawet Minister-
stwo Zdrowia nie wyraziło zgody na inansowanie takiej spe-
cjalizacji. Polskie Towarzystwo Andrologiczne, które dostrzega 
ten problem  stworzyło więc - wzorując się na Europejskim 
Towarzystwie Andrologicznym - możliwość osiągnięcia cer-
tyikatu  androloga klinicznego. Oczywiście by taki certyikat 
uzyskać  trzeba spełnić odpowiednie kryteria.

Jakie są warunki otrzymania  certyfikatu androloga kli-
nicznego?

 W moim przypadku ważne były poprzednie specjalizacje zwią-
zane z tą dziedziną  a więc ginekologia i seksuologia. Oprócz 
tego uczestniczyłem w kilku konferencjach  prowadzonych 
podczas corocznie organizowanych  Dni Andrologicznych.  
Odbyłem także kursy z badania ultrasonograicznego moszny 
i gruczołu krokowego w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonogra-
icznej . Potem były kursy z andrologii klinicznej w Poznaniu 
i Łodzi. W 2018 roku podczas 20 Dnia Urologicznego w Lubli-
nie miałem wykład na temat lecznictwa uzdrowiskowego w 
andrologii jako metody wspomagającej.  Dopiero wtedy przy-
stąpiłem do egzaminu testowego, który zdałem i tym samym 
ukoronowałem to swoje zainteresowanie andrologią certyika-
tem androloga klinicznego.

Jak wielu andrologów klinicznych mamy w kraju i na Pod-
karpaciu ?

W tej chwili w Polsce mamy 80 andrologów klinicznych, na 
Podkarpaciu jestem jeden, dodajmy w wieku emerytalnym, 
ale są już zwiastuny, że będzie nas więcej. Chcę młodych ludzi 
zachęcić, pokazać jak osiągnąć taki certyikat. Koszty szkolenia 
trzeba pokryć samemu. Sam kurs kosztuje ponad 1 tys. złotych, 

do tego dochodzą koszty dojazdu i hotelu. Łącznie może się to 
zamknąć kwotą około 5 tys. złotych. Dla lekarza z długim sta-
żem taka cena ma inną wagę niż dla lekarza początkującego, 
który musi „wydyżurować” te pieniądze. To dygresja, ale ważna 
bo pamiętajmy, że obecny system ochrony zdrowia tworzą 
emeryci i rezydenci. Dlatego zachęcam aby młodzi lekarze  
pomimo trudności poszerzali swoja wiedzę także z zakresu 
diagnostyki płodności w tym niedocenianej andrologii. 

Lekarze jakich specjalności mogą ubiegać się o certyikat 
androloga klinicznego  ?

O taki certyikat mogą ubiegać się przede wszystkim urolo-
dzy, endokrynolodzy i ginekolodzy. To możliwość stworzona 
przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne. Wszyscy, którzy 
mają taki certyikat automatycznie są wpisani na listę Euro-
pejskiego Towarzystwa Andrologicznego. Poszerzenie metod 
diagnostycznych o rzetelną ocenę niepłodności męskiej jest 
bardzo ważne.  W zapłodnieniu komórki jajowej równorzęd-
ną role spełniają oboje partnerzy. Przy obecnym stanie metod 
wspomagających rozród, zapłodnienie, unasiennienie, czy w 
metodach  in vitro, trochę zapomina się o tym, że istotną rolę  
spełnia tu zdrowy plemnik. Takie elementarne przypomnie-
nie, że komórka jajowa otoczona jest około milionem dwustu 
tysięcy plemników, a zapładnia ją zasadniczo tylko jeden, ten 
najsilniejszy. Tak jak kobieta decyduje  z kim będzie łoże naj-
pierw dzielić a potem  mnożyć,  tak komórka jajowa wybiera, 
który plemnik zostanie wpuszczony do jej wnętrza, X lub Y. To 
obrazuje jak ważny jest problem o którym rozmawiamy.

Wspomniał Pan, że płodność męska jest niska, a za 60 pro-
cent  niepłodności partnerskiej odpowiedzialny jest czyn-
nik męski. Jak więc dbać o prawidłowy rozwój męskich na-
rządów rozrodczych ?

Przede wszystkim trzeba dbać już o dzieci, sprawdzać u ma-
łych chłopców czy jąderka zstąpiły do moszny. Służą temu ba-
dania bilansu 2 i 4 latków.  Droga jądra w okresie rozwojowym 
jest dosyć długa. Jąderka zstępują aż spod nerki poprzez kanał 
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Wywiad

pachwinowy do moszny. Czasami zdarza się, że w kanale pa-
chwinowym dochodzi do uwięźnięcia jąder. Trzeba po prostu 
dbać by do drugiego, maksymalnie  trzeciego roku życia jąder-
ka znalazły się w worku mosznowym. W wieku rozwojowym 
chłopców trzeba dbać o bieliznę, nie nosić obcisłych, elastycz-
nych spodenek tylko bokserki z naturalnych, bawełnianych 
włókien, aby nie dochodziło do przegrzewania jąder. Zresztą 
już w niemowlęctwie trzeba pamiętać by nie przegrzewać 
jąderek. Pampers jest wielką pomocą, ale dziecko nie może 
w nim cały czas leżeć, w pampersie nie ma przewietrzania, 
tworzy się specyiczny bardzo gorący mikroklimat, to też ma 
wpływ na rozwój jader i późniejszą ruchomość plemników. 
Kiedyś przy tetrowych pieluchach ten czynnik był nieobecny. 
Oczywiście także żywienie ma wpływ na rozwój narządów i 
późniejszą żywotność plemników.

Co stanowi o  wartości nasienia męskiego?

Na tę wartość składają się trzy składniki, plemnik jest produko-
wany przez jądro, magazynowany w najądrzu, w którym doj-
rzewa, do tego dołącza się wydzielina pęcherzyków nasien-
nych. Trzecim składnikiem ejakulatu jest wydzielina gruczołu 
krokowego. Mamy coraz więcej stanów zapalnych gruczołu 
krokowego, co  też rzutuje na wartość nasienia, a także na 
ewentualne zaburzenia seksualności.  Jako seksuolog mogę 
powiedzieć,  że z tego powodu mężczyźni mają problemy z 
ejakulacją i erekcją. Jest dużo sprzężonych czynników, które 
stanowią o płodności męskiej i zaburzeniach seksualnych. Są 
to stres, przepracowanie, złe odżywianie, brak higieny izycz-
nej, mało ruchu, przesiadywanie przed komputerem czy tele-
wizorem, mało aktywności izycznej.
Obserwuje od 22 lat  jak zmieniają się parametry oceny nasie-
nia. Dawniej wymagano by wartości tego nasienia  były dużo 
wyższe. Dziś parametry są bardziej skąpe,  wymaga się aby 
było 4 procent prawidłowych plemników, żeby ruchomość 
była w granicach 42 procent. Plemnik – przypomnijmy, ma 
przejść drogę z tylnego sklepienia pochwy przez cała szyjkę, 
przez cała jamę macicy do jajowodu  gdzie odbywa się „randka 
w ciemno”. W bańce jajowodu dochodzi do połączenia plem-
nika z komórka jajową. Później dopiero zapłodniona komórka 
jajowa wraca z powrotem do jamy macicy . Droga jaką musi 
odbyć plemnik, to w porównaniu do człowieka to droga przej-
ścia w około równika.  Jest to spory kawałek i ta ruchomość 
plemników jest bardzo istotna. W metodzie in vitro ruchomość 
plemnika nie jest wymagana, ale metody in vitro nie można 
stosować tak z marszu, bez diagnostyki. Powinniśmy  dążyć do 
izjologicznego poczęcia. Metody wspomagające rozród, jak in 
vitro  to ogromny postęp w diagnostyce i leczeniu niepłodno-
ści, ale trzeba je stosować z rozwagą, dopiero wtedy, gdy nie 
ma już innych, bardziej izjologicznych sposobów.

A  jak wygląda dziś płodność żeńska ?

Niestety też jest gorzej. Czynnik żeński też istnieje, jest zdecy-
dowanie trudniejszy do diagnostyki, bardziej kosztowny za-
równo w diagnostyce jak i leczeniu. Kobieca płodność zależy 
od prawidłowego funkcjonowania układu endokrynnego i 
regulacji osi podwzgórze – przysadka – jajnik, występowania 
owulacji i wytwarzania ciałka żółtego produkującego proge-

steron, który podtrzymuje rozwój wczesnej ciąży. Zaburzenie 
na którymkolwiek poziomie wpływa na płodność i trudności z 
poczęciem potomstwa. 
Niepłodność żeńska może być spowodowana takimi stanami 
jak: zaburzenia owulacji, niedrożność jajowodów, endometrio-
za, a także schorzenia pochodzenia infekcyjnego oraz immu-
nologicznego. Natomiast wśród czynników zwiększających 
ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych zaburzeń wymienia 
się między innymi palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, 
kontakt z organicznymi środkami chemicznymi, stres, złe od-
żywianie a także wpływ leków, w tym leków hormonalnych. 

To powiedzmy jeszcze  co mówią statystyki o płodności 
Polaków i Europejczyków w pierwszej połowie XXI wieku..

Obecnie około 30 procent par ma problemy z płodnością. Jed-
ną z istotnych przyczyn jest przesuwanie się wieku urodzenia 
pierwszego dziecka, dotyczy to przede wszystkim kobiet.  Wie-
le kobiet decyduje się na dziecko w bardzo późnym wieku. Już 
w nomenklaturze medycznej pojęcie „stara pierwiastka” zosta-
ło przesunięte do 35 roku życia.  Jeszcze dwadzieścia lat temu 
kobieta 27-30 letnia rodząca po raz pierwszy  była opisywana 
jako stara pierwiastka. Dziś kobiety o pierwszym dziecku myślą 
po trzydziestce, po osiągnięciu stabilizacji materialnej. Z punk-
tu widzenia płodności nie jest to dobre. Urodzenia dziecka po 
40-tym roku życia matki, niesie za sobą ryzyko wystąpienia 
zespołu Downa lub zespołu wielu wad wrodzonych. Tak więc 
przed potencjalnymi matkami stoi wybór i decyzja co jest dla 
nich priorytetem w życiu .

Jak Pan z perspektywy swego 43 letniego stażu pracy - a 
także posiadanej również specjalizacji ochrony zdrowia - 
ocenia organizację zdrowia w zakresie schorzeń związa-
nych z andrologią?

Przeszliśmy jakiś czas temu na system angielski, przed któ-
rym nas przestrzegano. Kiedyś mieliśmy bardzo dobry system 
ochrony zdrowia, taki stopniowany. Podam to na przykładzie 
terenów wiejskich. W wiejskim ośrodku zdrowia był lekarz 
ogólny, jak byśmy dziś powiedzieli podstawowej opieki zdro-
wotnej, stomatolog, pielęgniarka środowiskowa. Drugi więk-
szy ośrodek już ze specjalistami był na terenie gminy. Był tam 
dostęp do internisty, ginekologa, pediatry, pielęgniarki i po-
łożnej środowiskowej,  a później jeszcze rodzinnej. Pamiętam 
kiedy Szwedzi i Norwegowie przyjeżdżali uczyć się na naszym 
systemie ochrony  zdrowia. Ta opieka była zorganizowana le-
piej i klarowniej. Niestety wprowadzono nam system angielski 
z lekarzem rodzinnym, który ma się zajmować wszystkim,  bez 
żadnych wytycznych.  Efekt jest taki, że narzekają nie tylko An-
glicy ale i Polacy. Nie zawsze trzeba zmieniać to, co jest dobre.

Panie doktorze, to na koniec naszej rozmowy  proszę po-
wiedzieć gdzie i u kogo  młodzi lekarze mogą szukać in-
formacji na temat uzyskania certyikatu androloga klinicz-
nego?

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej 
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, pod adresem : 
http://www.andrologia-pta.com.pl
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Zmiany demograiczne 

Słów kilka o młodości i jej przemijaniu
Starzenie się społeczeństwa dotyczy wszystkich krajów roz-
winiętych. Obserwuje się zjawisko podwójnego starzenia 
się ludności, czyli szybszy przyrost liczby osób najstarszych 
(w wieku 80 i więcej lat) w odniesieniu do całej populacji se-
niorów (w wieku 65 i więcej lat). Według Głównego Urzędu 
Statystycznego w 2013 roku w Polsce żyło 4242 stulatków, w 
tym 3398 kobiet i 844 mężczyzn. Prognoza wskazuje, że liczba 
ta będzie się zwiększać i w 2050 wyniesie około 60 tysięcy.

Z punktu widzenia młodego człowieka starość jest bardzo odle-
gła. Granice młodości przesuwają się w miarę upływu lat. Młodymi 
czują się nastolatkowie,20-latkowie,30-latkowie, ale też …..60-lat-
kowie. Znamy stwierdzenie, że „nieważne, jak wyglądasz, ważne 
,na ile lat się czujesz” . Kwestie życia i śmierci ,młodości i starości 
są zależne od sprawności naszego mózgu i genetycznie zapro-
gramowanych procesów narodzin, dojrzewania, starzenia się i 
umierania.

Od wieków człowiek szuka środków by zachować zdrowie i długo 
żyć. Egipska królowa Kleopatra kąpała się w kozim mleku i mio-
dzie. Żona generała Zajączka Aleksandra (ur.ok.1754-zm.w 1845 
r)wierzyła ,że chłód daje młodość. Była słynna ze swojej urody, 
którą zachowała do późnej starości .Kąpała się w lodowatej wo-
dzie, spała w sypialni chłodzonej lodem, spożywała tylko zimne 
posiłki i surowe potrawy. Jeździła konno, dużo spacerowała, a na 
kochanków wybierała mężczyzn o kilkadziesiąt lat młodszych. Dla 
młodości Faust chciał sprzedać duszę diabłu, a kobiety na całym 
świecie wydają miliony na kosmetyki.

Nowoczesna medycyna znacznie poprawiła większość okresu ży-
cia, ale skomplikowała jego zakończenie.  Długowieczności niesie 
ze sobą poważne skutki negatywne, tj. starość  ,która sama w so-
bie nie musi być zła ,oraz otępienie i zrzędliwość, które są okropne 
.Nie akceptujemy starości, wracamy wspomnieniami do młodo-
ści. Ze starością próbujemy walczyć za pomocą różnych technik 
(postęp medycyny i higieny) i metod ,które pozwalają ukryć obja-
wy starzenia. Dla mężczyzn najważniejszym atrybutem młodości 
i obawy przed starością jest utrata wydajności seksualnej. Kobie-
tom najbardziej zależy na młodym wyglądzie-boją się zmarsz-
czek, rozstępów,  cellulitu, obwisłych piersi czy siwych włosów 
.Na szczęście mamy leki skutecznie wzmacniające erekcję, drogie 
kremy, zabiegi upiększające ,chirurgię plastyczną….Wszystkie te 
zabiegi nie zahamują jednak starzenia i nie przedłużą życia, mogą 
jednak uczynić je bardziej atrakcyjnym.

NIE ISTNIEJE DOSKONAŁA RECEPTA NA MŁODOŚĆ
I DŁUGIE ŻYCIE 

Wiadomo, że geny warunkują zdrowie i długie życie tylko w 20 %, 
styl życia aż w 53 % .Warto o tym pomyśleć wcześnie, by starość  
była złotą jesienią życia.

RUSZAJ SIĘ DUŻO

Samochód nie dodaje zdrowia ,no chyba ,że to jest karetka zdro-
wia ! Super stwierdzenie, które znalazłam w jednym z artykułów 
prof. dr hab. Jerzego Woy-Wojciechowskiego .Regularna aktyw-
ność izyczna (ok.30 min dziennie przez 5 dni w tygodniu)zmniej-
sza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, osteoporozy, 
upadków i złamań oraz niektórych nowotworów. Mamy też prze-
konujące dowody na to, że aktywność seksualna hamuje starze-
nie. Przed wiekami starców odmładzano „oddechem dziewic” da-
jąc do łoża młode dziewczyny. Aktywność seksualna (co najmniej 

raz w tygodniu) zmniejsza ryzyko śmierci o 50 % . Zaniechanie jej, 
na przykład z powodu owdowienia, w dużym stopniu zwiększa ry-
zyko śmierci u mężczyzn. Nie bez znaczenia jest również  regular-
ny wysiłek intelektualny, który nasila neurogenezę w hipokampie. 
Efekt końcowy to odmłodzenie mózgu i neuroprotekcja. Zacznij 
więc uczyć się nowych języków, graj w scrabble, szachy, spoty-
kaj się ze znajomymi. Żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może 
uchronić przed wieloma chorobami.

 
STARAJ SIĘ BYĆ ŻYCZLIWY DLA INNYCH I MIEJ W SOBIE RA-

DOŚĆ DUCHA

Dobre relacje rodzinne, pogoda ducha, dobra sytuacja inansowa, 
długoletnie trwanie w związku małżeńskim oraz bycie osobą reli-
gijną to czynniki opóźniające starzenie .

ODŻYWIAJ SIĘ PRAWIDŁOWO

Ogranicz kalorie, nie dosalaj ,unikaj cukru, zamiast czerwonego 
mięsa i tłuszczu jedz ryby ,warzywa i owoce .Osiągnięciu długo-
wieczności sprzyja dieta środziemnomorska bogata w czerwone 
wino ,ryby i oliwę z oliwek.

NIE PAL 

Unikanie zanieczyszczeń, toksyn i związków rakotwórczych ma 
decydujący wpływ na nasze zdrowie.

NIE POPADAJ W OBŁĘD I PARANOJĘ ,ŻE SIĘ STARZEJESZ

Starzenie się i śmierć w przyrodzie są naturalne i  nieuchronne, 
ponieważ ewolucja sama optymalizuje naszą długowieczność. 
Kiedy osiągniemy szczyt naszych możliwości reprodukcyjnych, 
natura sama zaczyna programować nas do śmierci. Nauka nie po-
trai sprawić, abyśmy stali się nieśmiertelni. Sami jednak możemy 
wiele zdziałać. Trening naszych neuronów i trening mięśni to bio-
logiczna polisa na przyszłość .Im wcześniej zaczniesz tym lepiej. 
Nasze dążenie do zachowania młodości nie jest wcale takie trud-
ne. Wystarczy tylko jeść mniej, ruszać się więcej i uśmiechać się. 
Zacznijmy od zaraz !!!

Piśmiennictwo:
1. Różne oblicza długowieczności-charakterystyka małżeństwa stulatków.
Geriatria 2019
2. Psychiatria w geriatrii pod redakcją Janusza Heitzmana .Poznań 2018.

Lek. med. Agnieszka Bąk
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Wspólnie edukujemy seniorów

Rafał Śliż rzecznik NFZ Oddział w Rzeszowie

POLIPRAGMAZJA
Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 
leków dziennie. Zażywanie wielu medykamentów jedno-
cześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpie-
nia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Narodowy 
Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską i 
Naczelną Izbą Lekarską rozpoczynają akcję edukacyjną, 
która zwróci uwagę seniorów na liczbę przyjmowanych 
leków i zminimalizuje ryzyko nadmiernego i niekontrolo-
wanego oddziaływania farmakologii na ich zdrowie i życie.

Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowa-
nie co najmniej pięciu leków jednocześnie. Jest groźna dla każ-
dego, szczególnie dla osób starszych, które są obciążone cho-
robami przewlekłymi, np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, 
niewydolnością krążenia. Eksperci podkreślają – starzenie się 
społeczeństwa i równoczesne wydłużanie życia sprawiają, że 
polipragmazja pozostająca poza nadzorem jest zjawiskiem ak-
tualnym i niebezpiecznym.

Nieprawidłowa polipragmazja zaczyna się od 5 leków

– Konsumpcja leków w Europie i na świecie rośnie. Dane NFZ 
mówią, że pół miliona osób po 65 roku w Polsce zażywa przy-
najmniej 5 leków dziennie w ciągu pół roku! Na dodatek mowa 
tylko o lekach refundowanych – mówił Adam Niedzielski, pre-
zes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przygotowany przez NFZ raport „NFZ o zdrowiu - Polipragma-
zja” szczegółowo opisuje zjawisko wielolekowości z polskiej 
perspektywy, przywołując dane z 2018 roku mówiące 
o liczbie wykupionych substancji czynnych. Im jest ona więk-
sza w krótkim czasie, tym wyższe jest ryzyko istnienia nieprawi-
dłowej polipragmazji. Najbardziej zagrożone niepożądanymi 
reakcjami są osoby, które w ciągu miesiąca od zrealizowania 
pierwszej recepty w 2018 roku wykupiły ponad 20 substancji 
czynnych. Takich pacjentów było 321!

Wielolekowość – kogo dotyczy?

– Opracowanie Narodowego Funduszu Zdrowia pokazuje całą 
populację, dlatego wiemy, 
że polipragmazja w nieznacznie większym stopniu dotyka 
mężczyzn (51%) niż kobiety (49%). Zjawisko dotyczy w sumie 
1/3 Polaków po 65 roku życia. Wyniki badań ekspertów NFZ 
pokazują też najbardziej niebezpieczne dla zdrowia interakcje 
między lekami – wspomina o raporcie prof. Marcin Czech z In-
stytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Z danych przedstawionych w raporcie NFZ wynika, że w 2018 
roku najliczniejszą grupą wśród badanych, narażonych na in-
terakcje, były osoby, które wykupiły w tym samym czasie leki 
hipotensyjne (ponad 7,3 mln osób) oraz niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (prawie 5,9 mln osób).
– W ograniczeniu polipragmazji rola farmaceutów jest kluczo-
wa. Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie wychwycić niebez-
pieczne reakcje leków między sobą, ale też między lekami i su-

plementami diety oraz między lekami a żywnością – zwracała 
uwagę Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej.

„Nie zawsze więcej, znaczy lepiej”
Nieracjonalne przyjmowanie kilku leków równocześnie może 
prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, groźnych 
dla zdrowia a nawet życia. Chodzi m.in. o krwawienia 
z przewodu pokarmowego lub depresji oddechowej.
– Polipragmazja jest wyzwaniem zarówno dla pracowników 
ochrony zdrowia, jak i samych pacjentów. Działania w tym 
obszarze są konieczne. Nie jest bowiem prawdą, że im więcej 
leków stosowanych jest przez jednego pacjenta, tym lepiej – 
przekonuje prof. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medy-
cyny Rodzinnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, jeden z 
recenzentów nowego raportu NFZ.

Świadomy pacjent – skuteczna terapia

– Dzięki intensywnym działaniom edukacyjnym Funduszu 
oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej 
i Naczelnej Izby Lekarskiej będziemy informować o zasadach 
odpowiedzialnego przyjmowania leków, o możliwych inte-
rakcjach i zapobieganiu negatywnym skutkom polipragmazji. 
Chodzi o optymalizację bezpieczeństwa pacjentów, głównie 
starszych – precyzuje prezes Adam Niedzielski.

Pięć zasad, które zmniejszą ryzyko niepożądanych skut-
ków przyjmowania wielu leków wg Andrzej Matyja, preze-
sa Naczelnej Rady Lekarskiej: 

1. Zawsze miej przy sobie aktualny spis leków wraz z dawka-
mi. W spisie powinny znajdować się wszystkie preparaty, 
łącznie z suplementami diety i lekami kupowanymi bez 
przepisu lekarza.

2. Kiedy idziesz do lekarza (każdego) pokaż mu aktualny spis 
swoich leków.

3. Każdorazowo informuj swojego głównego lekarza pro-
wadzącego o innych wizytach i o wynikających z nich za-
leceniach. Nawet nie pytany, informuj lekarzy wszystkich 
specjalności o tym, że leczysz się przewlekle.

4. Nie zażywaj leków polecanych przez sąsiada czy rodzi-
nę, bez konsultacji z Twoim lekarzem. To co im pomogło, 
Tobie może zaszkodzić. Dobrym przykładem są leki prze-
ciwbólowe i przeciwprzeziębieniowe o różnych nazwach 
handlowych i podobnym składzie, których łączne stoso-
wanie może doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu.

5. Przyjmowanie licznych leków bywa konieczne. Czasem ra-
tuje życie. Zawsze może wywołać trudne do przewidzenia 
powikłania.

Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest najważniejsze, dlatego za-
wsze informuj swojego lekarza o zażywanych lekach.
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E-recepta to tylko preludium
Rok 2019 był początkiem e–rewolucji w medycynie. Główną zmia-
ną, która dotknęła placówki medyczne było wprowadzenie e–re-
cepty. Czy rok 2020 będzie inny? Wszystko wskazuje na to, że nie. 
Będziemy mieli obowiązkowe od 1. kwietnia 2020 roku e–zlecenie 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz niebawem e–skierowa-
nie. Zanim jednak o tych dwóch ostatnich zagadnieniach - kilka 
słów podsumowania dotyczących uruchomienia e–recepty. 

E–RECEPTA. OD STATYSTYK DO FAKTÓW I WNIOSKÓW. 

W dniu 8 stycznia uruchomienie e–recepty stało się – przynaj-
mniej oicjalnie– faktem. Nie obyło się oczywiście bez problemów. 
Na początek może kilka statystyk. Zgodnie zdanymi z CSIOZ do 
dnia 10 lutego 2020 roku wystawiono ponad 100 mln e–recept, z 
czego ponad 40 mln w ciągu pierwszego miesiąca obowiązku ich 
wystawiania. Największą grupą docelową pacjentów, dla których 
wystawiono e–recepty byli pacjenci w wieku pomiędzy 60 a 73 
lata. Proil statystycznego e–pacjenta zgodnie z danymi z CSIOZ 
wygląda następująco:

Źródło: www. csioz.gov.pl

Kolejna informacja prezentowana przez CSIOZ to fakt, iż pracow-
nicy medyczni w wieku 50 lat i więcej wystawili 65% wszystkich 
e–recept z czego personel 60+ ponad 30%. 
Powyższe dane to jednak tylko statystyka, która nie oddaje pełnej 
rzeczywistości. Problemy z e–receptą dotyczą różnych zakresów. 
Jeden z nich dla większości placówek medycznych był do tej pory 
zupełnie nieznany. 

Zakłady Opieki Zdrowotnej stanęły pierwszy raz przed koniecz-
nością pilnowania zgodności wersji systemów informatycznych 
z modelem przesyłania danych do platformy P1. Konieczne jest 
zatem stałe i częste wykonywanie aktualizacji systemów informa-
tycznych, w tym baz leków. W standardowym trybie pracy placów-
ki medycznej w godzinach 7:30 do 18:00, aktualizacja oprogramo-
wania stanowi nie lada wyzwanie. Proces wymaga wstrzymania 
pracy systemu niejednokrotnie na kilkadziesiąt minut. 

Kolejnym problemem stały się czasowe braki dostępności syste-
mu P1 oraz braki możliwości przesłania e–recepty. Miejmy nadzie-
je, że ta „choroba wieku dziecięcego” zostanie szybko uleczona 
– pozostaje tylko pytanie kto wystawi e–receptę na to wcześniej 
wspominane schorzenie i szybko znajdzie na nie panaceum? 
Co nas jeszcze czeka w tym zakresie? Przede wszystkim urucho-
mienie recepty transgranicznej w formie e–recepty do końca 
2020 roku. 

E–ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE.

Kolejnym e–dokumentem, z którym będziemy mieli do czynienia 
od 01–04–2020 będzie e–zlecenie na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne. Jego realizacja będzie mogła przebiegać podobnie jak w 
przypadku karty DILO za pomocą dostarczonego przez NFZ por-
talu https://ezwm.nfz.gov.pl/

Po zalogowaniu się w tym portalu osoba wypełniająca wniosek 
na zaopatrzenie będzie musiała przejść szereg czynności. Zaczy-
namy od wyboru miejsca udzielania świadczenia (możemy tutaj 
posiłkować się słownikiem), dokonujemy wyboru identyikatora 
pacjenta, wprowadzamy identyikator (najczęściej jest nim PESEL). 
Kolejny etap to wprowadzenie imienia oraz nazwiska pacjenta. Za-
znaczamy sposób weryikacji prawa do świadczenia – domyślnie 
potwierdzenie jest to poświadczenie elektroniczne. Wybieramy – 
w przypadku ich obecności – tytuł uprawnień dodatkowych. Po 
dokonaniu tej czynności zaznaczamy, czy pacjent jest kobietą w 
ciąży. W następnym kroku wybieramy wyrób medyczny z dwóch 
obszarów: soczewki okularowe bądź inne wyroby. Wskazujemy 
właściwy wyrób medyczny, jego umiejscowienie (w przypadku ta-
kiej konieczności), liczbę sztuk wyrobu, rozpoznanie (ICD10) oraz 
kryteria przyznania wyrobu. Teraz pozostaje nam tylko wpisanie 
numeru prawa wykonywania zawodu. Tak stworzony wniosek za-
pisujemy i sprawdzamy jego status weryikacji naciskając przycisk 
odśwież listę. Po pozytywnej weryikacji pobieramy zlecenie i je 
drukujemy, podpisujemy, pieczętujemy i wydajemy pacjentowi. 
Dużo tego, prawda? Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 
NFZ wystawienie zlecenia na wyrób medyczny – kod P.92 powin-
no teoretycznie potrwać nie więcej niż dwie minuty… Hmmm.... 
Wprowadzony zostaje kolejny portal. Lawinowo rośnie zatem 
ilość niezbędnych do pracy zakładek w przeglądarce interneto-
wej, ilość kont i haseł dostępu. Mamy już Portal Świadczeniodaw-
cy, Portal Potencjału, niektórzy Ewus–ia, DILO, e–ZLA, Kolejki Cen-
tralne. 

W tym miejscu należy zadać pytanie: Czy nie można tego upro-
ścić? Odpowiedź brzmi: „TAK, MOŻNA”. 

Identycznie jak w przypadku portali DILO, e–ZLA, Kolejek Cen-
tralnych wystawiania e–recepty, tak również w przypadku eZWM 
– dobry system informatyczny placówki medycznej powinien 
integrować się – łączyć bezpośrednio – z wyżej wspominanymi 
witrynami. Powinien w sposób niemalże niezauważalny dla osoby 
pracującej w nim, przesłać dane do odpowiedniego miejsca oraz 
otrzymać i zaprezentować zwrotne potwierdzenie przekazania in-
formacji. Z czego wynika powyższa przesłanka? Z fundamentalnej 
rzeczy jaką jest fakt posiadania w Państwa systemie medycznym 
pełnych danych zarówno danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, 
adres) jak również placówki (nazwa, adres, Regon, kody resortowe) 
oraz lekarza (imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu). 
Nie ma wiec żadnych podstaw, aby powyższe dane wielokrotnie 
wprowadzać do różnych portali internetowych, skoro posiadacie 
Państwo je już u siebie w gabinecie. Nie ma również żadnych po-
wodów do przełączania się między kilkunastoma oknami przeglą-
darki internetowej. Państwa praca powinna opierać się o jeden 
system informatyczny, w którym gromadzony jest i przetwarzany 
pełny zakres danych.
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E–SKIEROWANIE - CZY TO HISTORIA, KTÓRĄ SKĄDŚ ZNAMY?

E–skierowanie jako usługa zostało udostępnione placówkom 

medycznym już w 2019 roku. W październiku 2019 roku CSIOZ 

poinformował, iż ponad 100 podmiotów medycznych wystawia 

e–skierowania. dotyczyło ono ponad 2500 pacjentów, a ich licz-

ba sumarycznie przekroczyła 4000. Dnia 7 lutego 2020 roku liczba 

placówek realizujących e–skierowanie przekroczyła 1000. 

Czym zatem jest e–skierowanie i na czym polega jego realizacja?

E–skierowanie to nic innego, jak wystawione przez osobę do tego 

celu upoważnioną, skierowanie w formie elektronicznej. Z grub-

sza proces wystawiania e–skierowania będzie zbliżony do wy-

stawiania e–recepty. Zamiast leków wybierzemy i wprowadzimy 

dane niezbędne w skierowaniu - czyli w zakresie skierowania do 

poradni specjalistycznej oprócz wyboru pacjenta, wskazanie po-

radni, do której kierujemy, rozpoznania oraz ewentualnej informa-

cji o dotychczas wykonanych badaniach – również celu porady. 

Po podpisaniu certyikatem elektronicznym skierowania oraz 

przesłaniu danych do platformy P1 – realizowanym identycznie 

jak w przypadku e–recepty – pacjent może otrzymać wydruk in-

formacyjny, sms, bądź e–maila. Wydruk informacyjny dla pacjenta 

wyglądać może następująco:

 

Zapewne widok dla tych z Państwa którzy wystawiają e–receptę 

jest już znajomy. Pacjent otrzymuje – identycznie jak w przypadku 

e–recepty – sms bądź e–maila pod warunkiem posiadania i odpo-

wiedniego uzupełnienia danych w swoim IKP. Placówka wpisująca 

pacjenta do kolejki oczekujących pobiera skierowanie pacjenta, 

a nasz pacjent oczekuje na wizytę. Istotne jest to, że skierowanie 

może zostać pobrane tylko przez jedną placówkę medyczną.

Niewątpliwym plusem wprowadzenia e–skierowania jest jego 

czytelność. Kolejną zaletą jest fakt, że pacjent nie może zareje-

strować się na skierowanie w kilku placówkach medycznych jed-

nocześnie. Wartym podkreślenia jest i to, że placówki, które mają 

już podłączenie do platformy P1 wykonane w celu realizacji e–

recepty nie muszą dokonywać żadnych innych czynności w tym 

zakresie. Koniecznym natomiast może być dokonanie koniguracji 

systemu informatycznego placówki medycznej - w celu urucho-

mienia funkcjonalności e–skierowania. 

Okazuje się zatem iż rok 2019 był preludium w zakresie urucha-

miania e–usług w medycynie. Przełomowy w tym zakresie będzie 

rok 2020 oraz 2021. Będą to lata, w których część z Państwa będzie 

dokonywała wyboru systemu informatycznego do swojej placów-

ki, być może niektórzy będą zmuszeni do ich zmiany. 

Czym zatem warto się kierować podczas tych decyzji? 

Intuicyjność systemu to jedna z tych własności. Kolejne to jedno-

rodne środowisko, jednorodny system informatyczny, w którym 

można będzie wykonać wszystkie niezbędne czynności w zakre-

sie EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). Jest to kluczo-

we, ponieważ w innym wypadku praca personelu będzie głównie 

polegała na przenoszeniu się pomiędzy zakładkami przeglądarki 

internetowej i przepisywaniu w kółko niezmiennie tego samego 

zakresu danych: imię, nazwisko PESEL, imię, nazwisko PESEL, imię, 

nazwisko PESEL …  

Na koniec życzę Państwu dużej dozy cierpliwości w uruchamia-

niu kolejnych e-usług. Dokonywania trafnych decyzji podczas wy-

borów systemów informatycznych. Spotykania na swojej drodze 

doświadczonych konsultantów w zakresie IT oraz świetnych szko-

leniowców – praktyków, po to żebyście mogli, leczyć skutecznie 

nas Waszych pacjentów. 

Zapraszam do kolejnego artykułu „O e–rewolucjach w medycynie 

…” już w następnym Biuletynie OIL w Rzeszowie. 

Autorem artykułu jest:

Dariusz Ziobro – Kierownik Działu Opro-

gramowania Medycznego w irmie MERIDO, 

specjalista IT w zakresie medycznych syste-

mów informatycznych.

Adres e-mail: dziobro@merido.pl

Tel. kom : +48 728959530
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

 Nie szarżujmy
Ferie zimowe zdominował oczywiście korona-
wirus. Z Londynu w końcu stycznia wróciłam tak 
chora, jak nigdy w życiu. Rozłożyło mnie prze-
ziębienie. Poleciałam tam 20-go kolejny raz na 
wykłady i zajęcia praktyczne z medycyny prena-
talnej, tym razem do St. George Hospital, jak za-
wsze świetnie przygotowane przez Prof Juliene 
Carvalho.  Po dwóch dniach zajęć w małej grupie 
- około 30 osób z całego świata, spotkaliśmy się 
na uroczystej kolacji w argentyńskiej restauracji, 
podobno - najlepszej w Londynie. Lubię Londyn 
za każdym razem i o każdej porze roku.

Tym razem, po argentyńskiej kolacji czyli tuż przed 23, kie-
dy zamykają Sky Garden udało mi się zobaczyć przepiękną 
panoramę miasta z egzotycznego ogrodu na wysokości 
155 metrów nad ziemią. Ponieważ jest to w City, najpiękniej 
widać mój ulubiony Tower Bridge oraz słynny „Ogórek”.  Z 
tego miejsca rozpościera się widok na całe miasto...uwiel-
biam nocne iluminacje - szczególnie bogate tutaj.

Później metro i do domu. Następnego dnia po kawie z An-
tonio i Nico - jego siostrzeńcem pojechaliśmy jak zwykle do 
Portobello i Notting Hill. Lubię te klimaty - trochę pchlego 
targu, uliczne jedzenie, performersów. Gdy dochodzi się w 
górę do Notting Hill - jesteśmy jak w klimacie ilmu, gdzieś 
zza rogu - może wyjrzy Hugh Grant, może w księgarni spo-
tkamy Julię Roberts. Najlepsze jest to wrażenie, że tam czas 
jakby się zatrzymał. Chyba każdy z nas to lubi.

Kolejnego dnia wysoka temperatura, kaszel i katar. Z regu-
ły jestem zdrowa jak komandos,a tu taka historia. Przecież 
miałam zwiedzać Londyn! 26go stycznia był mecz Ligi Wło-
skiej, Napoli z Juventusem, z Ronaldo. Już mieliśmy miejsca 
w barzew HammerSmith z telebimem, gdyż mecz odbywał 
się na stadionie San Paolo w Neapolu.

Antonio czekał na ten mecz tyle czasu. Nie jest łatwo być w 
wymarzonym miejscu i chorować, ale trzy dni byłam ledwie 
przytomna. Na szczęście nie był to koronawirus. Ale za to 
było to duże wyzwanie dla mojej relacji z Antonio. I tu mu-
szę stwierdzić, że opiekował się mną lepiej niż ktokolwiek 
do tej pory. Do tego stopnia, że nie poszedł na oglądanie 
wyczekiwanego meczu. Gdy się obudziłam i zapytałam o 
wynik Antonio powiedział:
- Zawsze jak śpisz Napoli wygrywa! Teraz będę Cię prosił o 

spanie nawet w południe, jak będzie taka pora meczu ha 
ha ha.
Po powrocie do Polski,zaczęło się mówić na potęgę o za-
chorowaniach. Lecąc z Heathrow do Warszawy na pokła-
dzie byli sami skośnoocy. Nie wiem skąd. Świat teraz jest 
taki mały.

Moje przeziębienie nie spowodowało infekcji u moich bli-
skich. Nawet tak małe dziecko jak dwulatek Nicola pozostał 
zdrowy, Antonio zresztą też. Szybko wróciłam do normy 
oraz do pracy. Ponieważ to był okres ferii zimowych, zaczęli-
śmy planować wypoczynek. Byliśmy już w wielu miejscach. 
Ostatnio na Nowy Rok w Gambii. Ludzie i pogoda nas urze-
kła. Tylko ten długi 9 godzinny lot do Afryki Zachodniej.Po-
nieważ na Kanarach zawsze okrutnie wieje, postanowiliśmy 
mimo wszystko polecieć jeszcze raz do Gambii.

Luty to nadal lato w tym regionie. Zmieniliśmy tylko hotel 
w podobnej lokalizacji. Tym razem pogoda także nie za-
wiodła. Hotel tym razem był położony tuż nad oceanem, 
co było wspaniałe. Pierwszego dnia ryczał jak złowrogi lew 
- było to trochę niepokojące. Fale rozbijały się o falochron 
tuż przy ogrodzeniu plaży. Ogród hotelowy, podświetlany 
basen, gorące nawet po zmroku powietrze robiły niesamo-
witą atmosferę.
Rok temu widziałam Namibię. Of road po pustyniach. Coś 
niesamowitego, po prostu potęga Natury. Tu w Gambii,w 
hotelu atmosfera kurortu.

Najfajniejsze w moim podróżowaniu z Antonio jest to, że 
on cały czas planuje co zrobimy w ciągu dnia, co zwiedzi-
my, gdzie znajdziemy najbardziej regionalne jedzenie w 
okolicy.
Z reguły transporty znajdujemy sami, negocjujemy,no i pła-
cimy trochę mniej niż wycieczki z biura podróży. Do tego 
staramy się przygotować przed podróżą, żeby maksymal-
nie wykorzystać czas i miejsce. Szczególnie podobało mi się 
nasze pierwsze podróżowanie po Sycylii. On jest Włochem, 
więc było perfekcyjnie językowo, turystycznie i kulinarnie.  
Do tego lubimy oboje trochę szalone przygody, jak jazda 
quadem po bezdrożach Cypru, wypożyczenie łódki na 
wzburzonym morzu, nocne bieganie po plaży czy Of road 
Fiatem 500 po skalistych zboczach . Zwiedzanie sycylijskich 
miasteczek po północy, kiedy jest nieco chłodniej w sierp-
niu.
Ale im więcej się przyglądam światu, który zwiedzamy, bar-
dzo martwi mnie jego stan. I to wszystko robimy sobie sami. 
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Jeszcze trochę, a pogrążymy się całkowicie w ściekach, 
śmieciach i oparach palonego plastiku. Ostatnio w Gambii, 
wśród kamieni falochronu odkryłam olbrzymie rury spusto-
we, jak się domyślam do nocnego zrzucania nieczystości 
hotelowych do Atlantyku..
Nie byłabym sobą gdybym nie zrobiła swojego prywatne-
go śledztwa. Otóż  około drugiej - trzeciej w nocy włączano 
pompy. Do rana piękne kurorty stawały się czyste. W dniu 
tego odkrycia przestaliśmy kupować ryby od rybaków. Nie-
stety.
Do tego na tych plażach po odpływie bawią się małe dzieci. 
Horrible.

My oboje bardzo zwracamy uwagę na to co wybieramy do 
jedzenia. W końcu jesteś tym co jesz.
Staramy się trzymać masę ciała stosowną do wzrostu i wie-
ku z niezłym skutkiem. W Afryce praktycznie nie ma osób 
otyłych. A właściwie są! Ale tylko turyści!
Trochę głupio było mi robić foty, ale zdarzają się przypad-
ki meeega duże. Z reguły na wczasach All Inclusive. Kur-
sują pomiędzy restauracją, a leżakiem nad basenem czyli 
5-7metrów maksymalnie.

Najciekawsze jednak obserwacje poczyniłam w drodze po-
wrotnej do kraju. I nie chodzi o to, że w jednym odcinku 
lotu stewardesa oblała twarz śpiącego Antonio wrzątkiem, 
na szczęście w małej ilości.Taki to urok siedzenia przy przej-
ściu. Do tego była bardzo opryskliwa jak na tańsze linie 
przystało.
- Co Pan chce przecież przeprosiłam!
Gdy poprosiliśmy o zmianę kierunku nalewania wrzątku, 
jako zdecydowanie niebezpieczną dotychczasową, pani 
chciała niemalże otworzyć drzwi awaryjne i wyrzucić na-
s,szczególnie Antonio.
Po chwili z bólu zapiszczał następny siedzący za nami pa-
sażer.

Ale najlepsze obserwacje socjologiczne poczyniliśmy już 
na początku lotu. W Banjul czyli stolicy Gambii temperatura 
w cieniu wynosiła 39 stopni, pod warunkiem, że na lotnisku 
drzewa nie rosną i  cienia nie było. Nasi rodacy w 90 procen-
tach wsiadali prosto z plaży. Sandały, majtki plażowe. Panie 
w plażowych biustonoszach. Jakież było nasze zdumienie, 
gdy dotrwali tak do Katowic. Na pokładzie było momen-
tami może 16 stopni, nie więcej. W pewnym momencie 
mimo zimowych kurtek marzliśmy tak, że Antonio udał się 
do obsługi samolotu, żeby poprosić o dwa stopnie więcej. 
Skutek był taki, że chyba obniżono temperaturę jeszcze tro-
chę. Pożałowaliśmy gorzko, że oddaliśmy sztywną jak pisto-
let, niezjadliwą bagietkę. Byłaby zdecydowanie pomocna 
jako środek przymusu bezpośredniego.

Oczywiście śpiący, goli jak na plaży rodacy zaczęli w tej 
temperaturze grupowo kaszleć. Jak wiadomo pierwsze 
skojarzenie czy ktoś ma koronawirusa????
Najlepsze jednak było dopiero przed nami. W Katowicach 

29 lutego było raczej chłodno. O trzeciej nad ranem minus 
dwa. Do tego zacinało śniegiem. Do każdego najbliższego 
pojazdu z budynku lotniska jest kilkadziesiąt metrów lub 
więcej. Plażowicze jakby tego nie zauważali. W sandałach, 
majtkach brnęli w śniegu do samochodów. Jakby nałapali 
tego gambijskiego ciepła na długo. Jeżeli czynnikiem ryzy-
ka w grypie każdego rodzaju jest oziębienie, to muszę po-
gratulować plażowej fantazji naszych rodaków.

Z uporem maniaka śledziłam komunikaty epidemiologicz-
ne,czekając na ewentualne wezwania do kwarantanny po-
gambijskiej. Nic takiego ku mojemu zdziwieniu nie nastą-
piło.

W tym momencie przypomniałam sobie mój pierwszy lot 
samolotem. Było to tuż po ukończeniu studiów, kiedy to 
jako młoda lekarka załapałam się na wycieczkę do Tajlan-
dii. Z Warszawy przez Moskwę do Bangkoku. Na lotnisku w 
Warszawie ktoś z bywalców doradził nam wszystkim ubra-
nie się w krótkie spodnie i letnie buty, gdyż w Tajlandii jest 
gorąco. Co też grupowo uczyniliśmy. Jako, że były to lata 
80-te nie było tam rękawa. Do autobusu szliśmy pieszo kil-
kaset metrów. W autobusie było zimno, W styczniu w tych 
latach zimy oscylowały bliżej minus 27stopni. Ponieważ 
samolot do Moskwy okazał się nieco zepsuty, po dwóch 
godzinach na płycie lotniska zawieziono nas do budynku 
lotniska,w oczekiwaniu na inny środek transportu. Nasze 
ubrania,wraz z odwożącymi nas pojechały już dawno do 
Lublina, gdzie wtedy mieszkałam i pracowałam. Nikt nie 
przewidział opóźnienia lotu. W końcu po trzech kolejnych 
godzinach,wylecieliśmy. Sukces!!! Jednak nie do końca. Sa-
molot z Kopenhagi do Bangkoku odleciał. Nie zdążyliśmy. 
Następny dopiero w piątek. A był wtorek. To były czasy, gdy 
loty z Moskwy do Tajlandii były dwa razy w tygodniu.
Moskwa minus 33 stopnie i my ...w tych sandałach.
Od tej pory już nigdy nie ryzykowałam.Tak, to była nauczka 
na całe życie.

Strasznie chaotycznie dziś napisałam. Ale ostatnie dni to 
jednak poczucie zagrożenia, niewiadomej, trudnych emo-
cji. Dbajmy o siebie nawzajem, mówmy sobie to co ważne. 
Nie szarżujmy.
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Fotograie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Koncert noworoczny 2020
Był 10 stycznia 2020 r  (piątek) do Domu Kultury MORS zbli-
żała  się godzina godz. 17-ta. Cały gmach rozświetlony feerią  
barw świateł.  Za chwilę nauczyciele i uczniowie   Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy oraz  Stowarzy-
szenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy przy 
wsparciu inansowym Miasta Dębicy, Powiatu Dębickiego 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy rozpoczną kolej-
ny już w swej edycji Koncert Noworoczny.  Mijają już kolej-
ne minuty sala widowiskowa zapełnia się, wtem rozlegają się 
brawa i na scenę wchodzi  jak co roku prowadząca koncert 
Pani Renata Żabicka.  Jako pierwszy wystąpił na scenie poja-
wił się Chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dę-
bicy pod kierunkiem Alicji Stasiowskiej – Piwowar następnie  
Orkiestra Smyczkowa PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Dębicy pod batutą Marty Fortuny. Kolejny grupa to Zespól 
instrumentów dętych pod dyrekcja Andrzeja Korusa. W dal-
szej kolejności usłyszeliśmy Orkiestrę Symfoniczną, w skład 
której wchodzą uczniowie PSM II st. w Dębicy, nauczyciele i 
absolwenci  ZPSM w Dębicy oraz zaproszeni goście, popro-
wadzą Dyrektor ZPSM w Dębicy Pani Ewa Trojan oraz Maestra 
Anastasija Vrublevska. 
  

Pośród dziesięciu utworów  mało znanych są i te, które każdy ze 
słuchaczy słyszał wielokrotnie. Niektóre takie jak  „Orinoco low”, 
„Tequila”  skierowały nie po raz pierwszy tego wieczoru skierowa-
ły myśli słuchaczy do Ameryki Południowej,  „Colors of the wind”, 
„Over the rainbow” czy „Heal the Word” -  w końcu  tam gdzie zmie-
rzał Titanic – do Ameryki Północnej. Zabrzmiał  „My heart will go 
on” i spojrzałem wtedy na siedzące nieopodal koleżanki z Oddzia-
łu Neurologii.  To One każdego dnia stawiają czoła wyzwaniem 
wcale nie mniejszym niż te,  jakie opatrzność postawiła przed za-
łogą Titanica… 

Następnie gościnnie wystąpili  soliści: Anna Maria Balawender – 
sopran oraz Karol Bonawentura Mieliński – baryton, którzy zaśpie-
wali duet Papageny i Papagena z „Zaczarowanego letu”  dzieła 
operowego  W.A. Mocarta 
    
Znam ten utwór, bardzo czekałem na arię królowej nocy z tej ope-
ry… Dla przypomnienia, aria ta to jak słowa powitania w domu po 
ciężkim dyżurze,, gdy wejdziemy w brudnych butach na świeżo 
pościeraną podłogę… 
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Podczas dalszej części koncertu zagrało “Bohema Trio” w składzie 
Jagoda Prucnal-Podgórska – skrzypce, Anna Prucnal – skrzypce 
oraz Jacek Podgórski – wiolonczela.  Spodziewałem się kamerali-
styki z epoki baroku czy klasycyzmu  a tu  „What a Wonderful Word” 
Luisa Armstronga, „Tico Tico”  de Abreu czy temat miłosny z „Ojca 
Chrzestnego”  Nino Roty – cudowne utwory mówiące jak dostrzec 
dobro, którego niemało doświadczamy każdego dnia jednak 
szybko o nim zapominamy.
 
Głos trąbki przywołał dawne wspomnienia z dzieciństwa.  Sam 
czasami sięgam po kornet, gdy nie ma nikogo w domu to po-
jawiają się pierwsze takty „Espana cani” …, innym razem z tłumi-
kiem próbuję  „American patrol” - Glena Millera wspaniała  muzyka 
dla pilotów.  To też podziękowanie dla naszych z „Dywizjonu 303”, 
„Cyrku Skalskiego”,  „Latających tygrysów” dla  innych odważnych 
ponad miarę… 

Koncert jak co roku poprowadziła niezastąpiona Renata Żabicka. 
Wspaniale wypadło nawiązanie do mistrzów preformansu gdy na 
scenę zaprosiła szczególnych Gości aby … kontynuowali dzieło 
odnowienia Morsów. Wypadło wspaniale jak u Wielkich Mistrzów. 
Brawa nie milkły przez wiele minut. Brawo … 

Ale w hallu już po zakończeniu koncertu spotkałem mojego Wy-
chowawcę z liceum – profesora Ludwika Tyrpina . Kiedyś (1973 
bądź 1974 rok) zabrał naszą klasę do nowo otwartej Szkoły Mu-
zycznej aby pomóc w sprzątaniu po zakończonych właśnie pra-
cach budowlanych. Było nas tam trzydzieści kilka osób. Byli tam 
wówczas przyszli  inżynierowie,  prawnicy, ekonomiści, politycy, 
nauczyciele i lekarze … dziękujemy Panie Profesorze. 

Tu znowu wspomnienia -  jest nas lekarzy kilku, wszyscy z wyjąt-
kiem jednego kolegi pracujemy na terenie podkarpacia.  Zastana-
wiałem się przez chwilę  było nas  „Siedmiu wspaniałych” Antoine 
Fuqua czy „Siedmiu samurajów” Akiro Kurosawy. Wiem kto zna 
odpowiedź… 

Koniec koncertu, uściski dłoni na pożegnanie niekończące się 
dyskusje, ostatnie podsumowania koncertu. Na zewnątrz  spo-
kojny jakby nie zimowy wieczór choć Nowy Rok dopiero nastał 
niedawno. Muzyka tyle znaczy. Stojąc w grupie melomanów po-
szukiwałem punktów stycznych muzyki i medycyny. Obecność 
określonych dźwięków, akordów  wpływa istotnie na funkcję 
ośrodkowego układu nerwowego. W listopadzie ubiegłego roku  
podczas krakowskiej konferencji Psychospołeczne Aspekty Pa-
daczki słyszałem wspaniały  wykład o padaczce muzykogennej. 

Muzyka to wspomnienia – Mozart,  Salzburg, Wiedeń .  Jest prze-
łom sierpnia i września 2012 roku Zamek Kittsee  pod Wiedniem,  
konferencja: „Niefarmakologiczne Możliwości Leczenia Bólu”, cała 
sesja poświęcona muzykoterapii.   Konferencja wytyczała całkiem 
nowe trendy w możliwościach pomocy dla osób cierpiących z 
powodu bólu gdzie element psychogenny odgrywa ważną rolę.  
Pamiętam, że  odbyła  się ona dzięki zaangażowaniu  dr  Bertol-
da Kepplingera, wspaniałego lekarza, kierownika Kliniki Psychiatrii 
i Neurologii w Amsetten-Mauer w Austrii,  naukowca i praktyka 
leczenia bólu.  Badał On rolę tryptofanu i kwasu kynureinowego 
szczególnie  w stwardnieniu rozsianym i w mechanizmie powsta-
nia bólu.  Rok temu przy kolacji rozmawialiśmy o pracach Erica 
Kendala o mechanizmach przekazywania przez dopaminę i inne 
przekaźniki sygnałów  w obrębie synaps i oczywiści o muzyce, o 
operze Wiedeńskiej,  o muzykoterapii.   
 
W ostatnim dnia grudnia 2019r dr Bertold Kepplinger odszedł na 
Wieczny Dyżur -  spoczywaj w spokoju … 

Droga do domu ulica  Krakowska  tuż przed Szpitalem - światło 
lampy ulicznej zaświeciło jakby inaczej, jakby mocniej.  Znowu 
wróciły wspomnienia, w  duszy zabrzmiał rytm tanga, dźwięk 
akordeonu…  Tato był w grupie tych co sprawili,  że ponad pół 
wieku temu nasze miasto dostało oświetlenie ulic …  od tej pory 
wiem dlaczego dziewczyny i chłopaki w moim słusznym skądinąd  
wieku jak słyszą ten utwór  mają  łzy  w oczach - to dzieło Astora 
Piazzoli  – przepiękne Adios  Nonino -  Żegnaj Tato … 

Fot. Starostwo Powiatowe w Dębicy

Recenzja
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Wydaje się, że lekarski sezon narciarski 2019/2020 został za-
kończony. Kiepsko się zaczęła zima i nawet nie przyszła. W 
Śródziemiu śniegu praktycznie nie było, a i u nas w Rzeszo-
wie nie ruszyłem łopatą do odśnieżania. W górach już nie 
było tak źle. Kasprowy zasypany, w Krynicy ze śniegiem nie 
było problemu, ale już w innych miejscach gorzej. Narciar-
skie zawody medyków rozpoczęły w styczniu  Mistrzostwa 
Polski na Dolnym Śląsku na Czarnej Górze. 
Po przyjeździe widok mało zimowy. Śnieg leżał tylko powy-
żej 1000 m n.p.m. a dołem deszcz i i +8 C. Nawet nie ostrzy-
łem nart. I to był błąd, bo organizatorzy Dolnośląska Izba 
Lekarska przywołali szamańskim sposobem mróz na zawo-
dy. Trasa na Czarnej Górze zrobiła się jak w Pucharze Świata. 
Twardo i lodowato. Prawidłowe skręty tylko na „żyletkach”. 
Udało się, zawody rozegrano. W sumie było ok 50 zawodni-
ków z całej Polski od Szczecina po Rzeszów. Mistrzem Polski 
został Daniel Najdzionek a mistrzynią Małgorzata Kucharz.

Kolejne zawody to organizowane przez POLSKIMED -  SKI-
MIL, prawnicy i medycy. I tu znów po deszczowym piątku 
przyszła mroźna sobota z zawodami na Jaworzynie Krynic-
kiej w pięknej śnieżnej scenerii. Kolejna impreza to puchar 
POLSKIMED- niestety śnieg w Wiśle spłynął uniemożliwiając 
rozegranie zawodów.

Stąd wielu z radością i entuzjazmem podążyło do Bad Ga-
stain na Mistrzostwa Europy Lekarzy w Narciarstwie Alpej-
skim. A tam znów brak zimy. W poniedziałek deszcz i tre-
ning odwołany. Na szczęście w następne dni wyszło słońce 

Sport

Narciarskie  wspomnienia 

i udało się zorganizować kilka dni treningów. W dniu za-
wodów znów załamanie pogody. Jakby tego było mało to 
jeszcze Coronawirus i ekipy z Włoch i Słowenii praktycznie 
odwołały udział. Za to w po raz kolejny udaje się,  na po-
rządnym stoku rozegrano slalom gigant. I tu sukces polskiej 
ekipy pod barwami POLSKIMED w cuglach zwycięstwo 

drużynowe. Sam też dałem 
cegiełkę do polskiej viktorii, 3 
miejsce w GS i 3 w SG. Kolejne 
zawody to tzw. Mistrzostwa 
Świata Lekarzy i Farmaceutów 
w Dienten w Austrii. Ale zanim 
się rozpoczęły to przegraliśmy 
z paniką wokół Coronawiru-
sa. Dyrektorzy placówek me-
dycznych odwołali urlopy, 
lub grzecznie prosili, strasząc 
kwarantanną o pozostanie w 
kraju. Dziś wielu z nas brało 
udział w Finale amatorskich 
Mistrzostw Polski w Kluszkow-
cach i tam w każdej grupie 
„pudło”: Golec, Smolik, Sroka, 
Gałaszek i spółka. Wszędzie 
widać białoczerwone stroje z 
napisem POLSKIMED. Mimo 
ocieplenia klimatu i tak leka-
rze narciarze górą.

Grzegorz Siteń



31B e  O ęg we  I  Le e

Sport



32 B e  O ęg we  I  Le e

Balkon i taras to bardzo często nasz ogród. W obecnym 
czasie epidemii dla wielu osób może to być jedynie 
miejsce kontaktu z naturą.  Aby latem cieszyć się piękną 
roślinnością, okrywającą te miejsca, już teraz należy po-
myśleć o ich urządzeniu. 

Do długo i pięknie kwitnących roślin należą pelargonie ra-
batowe, bluszczolistne i angielskie, fuksje, werbeny, peonie 
i surinie, a także peonie bulwiaste i heliotropy. W balkono-
wych aranżacjach możemy uwzględnić również rośliny jed-
noroczne, a wśród nich begonie stale kwitnące, aksamitki, 
lobelie, żeniszki i nasturcje.

Aby cieszyć się urodą pięknych kwiatów już od wczesnej 
wiosny, warto w balkonowych skrzynkach posadzić rośli-
ny, które nie boją się zimna – bratki, stokrotki, pierwiosnki, 
wrzośce, i rośliny cebulowe, o sadzeniu których musimy 
pamiętać jesienią roku poprzedniego. W balkonowo – ta-
rasowych nasadzeniach warto uwzględnić modne trawy – 
rozplenice, turzyce, kostrzewy i miskanty. 

Aby prawidłowo zaaranżować balkon i cieszyć się jego uro-
dą przez cały sezon, należy zrobić to zgodnie z określony-
mi zasadami. Jako podstawę  kompozycji posadzić zawsze 
modne i piękne „dzieci słońca” – pelargonie. Pięknie będą 
wyglądać posadzone w pojemnikach same lub w towarzy-
stwie bakopy, kocanek, czy też petunii.

Wypełniaczem kompozycji mogą być rośliny o ozdob-
nych liściach – koleusy, bluszczyki kurdybanki, kocanki lub 
bluszcze. Mogą być to także wilce ziemniaczane o dużych 

Pamiętajmy o ogrodach….

 

żółtych, zielonych lub bordowych liściach, a także wilczo-
mlecz, który dodaje kompozycji lekkości. Uzupełnieniem 
może być starzec popielny, irezyna lub geranium. 

Przygotowując zestawienia roślin należy zwrócić uwagę 
na barwy. Możemy zestawiać rośliny o tym samym kolo-
rze kwiatów lub łączyć odmiany o różnych kolorach, które 
jednak zawsze powinny ze sobą grać. Tu często wkraczają 
mody i trendy – wprowadzając np. kolory bardziej nasy-
cone lub ciepłą kolorystykę. Aby zaaranżowane przez nas 
kompozycje dobrze rosły oraz długo i obicie kwitły, należy 
uwzględnić ich wymagania. Do podstawowych obowiąz-
ków każdego posiadacza balkonowych kompozycji należy 
ich podlewanie i nawożenie zgodnie z wymaganiami. Pa-
miętać należy także, aby łączyć ze sobą gatunki o podob-
nych wymaganiach glebowych i świetlnych. Większość 
roślin ozdobnych dobrze czuje się w pełnym świetle lub 
półcieniu.

W miejscach, w których naświetlenie jest gorsze, możemy 
posadzić begonie, niecierpki, fuksje, plektrantusy i blusz-
czyki kurdybanki. Starajmy się wybierać dla roślin miejsca 
zaciszne – silnych wiatrów nie lubią rośliny o kruchych pę-
dach i ciężkich kwiatach, np. pelargonie pnące, begonia 
bulwiasta. 

Dobrze dobrane, zgodnie z wymaganiami posadzone i 
właściwie pielęgnowane rośliny balkonowe odwdzięczą się 
bujnym wzrostem i dorodnymi kwiatami. 

Anna Rydzik
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