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Minęły trzy koronawirusowe miesiące. Miesiące zachorowań, wy-
zdrowień, niestety także śmierci. Kwartał w czasie którego wszy-
scy i wszystko zwolniło. Czas jak zwykle zaciera pamięć i teraz 

musimy już szukać w niej obrazów związanych z Wielkanocą, dłuższym 
majowym weekendem, zamazuje się widok pustych ulic, zamkniętych 
przychodni i szpitali. Tak po prawdzie zdziwieni jesteśmy teraz, że prawie 
wszystko było zamknięte. Podobnie jak w przypadku wojny, kiedy uod-
parniamy się na grożące nam niebezpieczeństwo, również i teraz przy-
zwyczailiśmy się już do tego niewidzialnego wroga. To chyba naturalny 
odruch choć często graniczący z ogromnym ryzykiem. Mamy nadzieję, 
że to już ostatnie tylko i wyłącznie internetowe wydanie Biuletynu. Prze-
konani jesteśmy, że końcem września do tych, którzy potrzebują takiej 
formy przekazu dotrze już papierowe wydanie kwartalnika. Teraz jeszcze 
się na to nie zdecydowaliśmy. 
W tym wydaniu rozmowa z prezesem OIL w Rzeszowie dr n. med. Woj-
ciechem Domką, oczywiście o koronawirusie i jego wpływie na medycz-
ne życie. Znajdą Państwo także pełną dokumentacje XXXIV Zjazdu Le-
karskiego, prowadzonego w tym roku z oczywistych przyczyn metodą 
korespondencyjną. Bieżąca praca Izby też jest odnotowana. Ponadto 
ciekawe rozmowy i artykuły, stałe rubryki i wiele ciekawych informacji z 
medycznego życia. 
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Wywiad

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

 

Redakcja: Jak minęły trzy koronawirusowe miesiące w 

podkarpackiej służbie zdrowia, w jednostkach  których 

pracownicy należą do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rze-

szowie?

Wojciech Domka: Trudno o jednoznaczną odpowiedź na 
to pytanie. Myślę, że należałoby wyodrębnić kilka grup le-
karzy, które w różny sposób zostały „dotknięte” przez pan-
demię. Moim zdaniem, najbardziej narażony na kontakt z 
koronawirusem był i jest personel szpitalnych oddziałów 
ratunkowych oraz szpitalnych izb przyjęć, gdzie zgłaszają 
się chorzy z różnymi problemami zdrowotnymi, niejedno-
krotnie bez świadomości, że są zakażeni koronawirusem 
lub co miało miejsce w początkowym okresie, ukrywający 
potencjalny kontakt z wirusem.
  
Szpitale jednoimienne zarówno w naszym regionie jak i w 
całej Polsce pracowały w ostrym reżimie sanitarnym. Na 
szczęście okazało się, że nie musieliśmy stawiać czoła pan-
demii w zakresie, jaki mogliśmy obserwować w telewizyj-
nych relacjach z Włoch czy Hiszpanii. Pozostałe szpitale, w 
których oczywiście zagrożenie było nie mniejsze, przesta-
ły wykonywać zabiegi planowe. Każdy pacjent musiał być 
traktowany jako potencjalne zagrożenie dla personelu i 
leczonych w szpitalu pacjentów. Następna grupa to leka-
rze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Poradnie prak-
tycznie „zamarły” na miesiąc czy dwa. Udzielano jedynie i 
to w bardzo wąskim zakresie porad telefonicznych. Kolejna 
grupa to lekarze POZ- tu, którzy również tylko w wyjątko-
wych sytuacjach przyjmowali pacjentów w gabinetach. 
Większość porad również prowadzono przez telefon. Po-
nad 20%-towa grupa naszych członków to stomatolodzy. 
Ze względu na duże narażenie zakażeniem koronawiru-
sem gabinety w większości nie działały przez wiele tygodni  
Funkcjonowało jedynie pogotowie dentystyczne. 
Po trzech miesiącach sytuacja powoli stabilizuje się, ale 
powrót do poziomu zbliżonego do tego sprzed począt-
ku pandemii będzie trwał w mojej ocenie bardzo długo. Z 
pewnością nie można powiedzieć, że problem mamy zała-
twiony.

Działania podjęte przez rząd w marcu wyhamowały rozwój 
pandemii. Wprowadzony ”lock down” zarówno w gospodar-
ce jak i w naszym życiu prywatnym z pewnością spowolnił 
rozwój epidemii. Jednak patrząc na doniesienia z ostatnich 
dni sytuacja nadal jest dosyć dynamiczna i niepewna. 

Jak ocenia pan działania ministerstwa zdrowia, były 

one czytelne, czy też pozostawiały pewne wątpliwości?

Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Mimo to, moim 
zdaniem zbyt często zawodziła polityka informacyjna i stąd 
pojawiało się wiele wątpliwości.  Trudno jest zrozumieć 
obecne szybkie i szerokie otwieranie  gospodarki przy zde-
cydowanie wyższym stopniu nasilenia zachorowań niż dwa 
czy trzy miesiące temu, kiedy decydowano się na zamyka-
nie sklepów, restauracji, kin czy kościołów. Niejednokrotnie 
odnosiłem wrażenie, że wiele wypowiedzi, zarówno mi-
nistra zdrowia jak i innych przedstawicieli rządu, obarczo-
nych było „błędem” zbliżających się, zaplanowanych na maj, 
wyborów. Niejednoznaczne informacje dotyczyły również 
czasem stosowania maseczek czy rękawiczek. Wydaje się, 
że można było to zrobić nieco lepiej. Podkreślam jednak, że 
w walce z wirusem zrobiono bardzo wiele.

Jak pan ocenia troskę o was lekarzy. Mam na myśli testy, 

środki ochrony osobistej?

Tu też nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi. Z pewno-
ścią zdecydowana większość placówek ochrony zdrowia 
(poza szpitalami jednoimiennymi) mogła liczyć tylko na sie-
bie. W większości szpitali, na Podkarpaciu w szczególności, 
nie brakowało środków ochrony osobistej i duża w tym za-
sługa kadry zarządzającej. Część zakładów, głównie małych 
NZOZ-ów niestety zderzyła się z problemem inansowym. 
Wysokość kontraktu z NFZ pozostała bez zmian, natomiast 
ceny maseczek, rękawiczek czy kombinezonów wzrastały 
kilkakrotnie. Myślę, że NFZ powinien wziąć to pod uwagę i 
zastanowić się nad przynajmniej czasowym zwiększeniem 
wyceny wszystkich procedur. W tym miejscu chciałbym 
podziękować Fundacjom „Kulczyk Fundation” i „Lekarze Le-
karzom” oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej. Fundacja Pani Do-
miniki Kulczyk przekazała nam 20 mln złotych, które zostały 
wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej rozdy-
sponowanych przez okręgowe izby lekarskie. Jeżeli chodzi 
o testy to na początku był kłopot z dostępnością. I choć 
liczba wykonywanych testów rosła z tygodnia na tydzień, 
uważam że nadal wykonuje się ich za mało. Zasadnym by-
łoby częstsze testowanie pracowników szpitali. Problemem 
jest też czas oczekiwania na wyniki testów; 1-2 dni to zde-
cydowanie za długo. 
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Zatrzymajmy się jeszcze  na chwile przy lekarzach den-

tystach bo oni nie mogą udzielać pomocy przez telefon. 

Jakie były ich głosy, pamiętajmy że w większości pracu-

ją oni w prywatnych gabinetach. 

Część kolegów przyjmowała pacjentów w gabinetach 
prywatnych. Byli to pacjenci z pilnymi problemami. Nie-
stety sporo gabinetów nie mogło z różnych względów 
(rekomendacje, drastyczny wzrost cen środków ochrony 
osobistej) dostosować się do nowych wymagań. Do Izby 
wpłynęło kilka skarg pacjentów na właścicieli prywatnych 
gabinetów,  którzy część kosztów przerzucali na pacjen-
tów. Jeżeli była to nieduża kwota to każdy pacjent był w 
stanie to zrozumieć. Niestety (kilka przypadków) zdarzały 
się kwoty znaczące, niewspółmierne do ponoszonych do-
datkowych kosztów. Druga grupa to lekarze, którzy mają 
podpisane kontrakty z NFZ. Jeszcze przed epidemią ich wy-
sokość była bardzo zaniżona w stosunku do realiów rynko-
wych. Przy dodatkowych kosztach związanych z Covidem, 
chcąc utrzymać czynny gabinet lekarz musiałby do niego 
dopłacać. Oferowana przez rząd pomoc inansowa to przy-
słowiowa kropla w morzu potrzeb.

Czy w ostatnim okresie były jakieś wątpliwości co do 

wynagrodzenia lekarzy, którzy byli w kwarantannie, 

izolacji czy musieli zrezygnować z pracy?

Zapewnień ze strony Ministerstwa Zdrowia było sporo, ale 
życie negatywnie weryikowało obietnice. Proponowane 
były różne rozwiązania - 100 procentowa wypłata, zmniej-
szone uposażenie, wykorzystywanie urlopów przez lekarzy. 
Zasady nie były jednoznacznie określone, pojawiła się bar-
dzo duża dowolność w tym zakresie u dyrektorów szpitali, 
z których zdecydowana większość zachowała się bardzo 
przyzwoicie. Co do zasad kwarantanny można było spotkać 
się z sytuacją, gdy na to samo pytanie zadane w sanepidzie 
w miejscowości A można było otrzymać inną odpowiedź 
niż w takiej samej placówce w miejscowości B czy C. 

Czy wypadki z ostatnich trzech miesięcy sprawiły, że za-

stanawiacie się nad innym ubezpieczeniem niż dotych-

czasowe?

Lekarze mają obowiązek ubezpieczenia zawodowego OC. 
Część z nas korzysta również z ubezpieczeń dodatkowych 
związanych z wykonywanym zawodem. Myślę, że należało-
by zadać nieco inne pytanie - czy to lekarze powinni płacić 
za dodatkowe ubezpieczenia na okoliczność tak wyjątko-
wej sytuacji? A może to MZ powinno nas ubezpieczyć tak, 
jak uczyniło to w stosunku do lekarzy w jednostkach jedno-
imiennych? Przecież choć w różnym stopniu, na zakażenie 
narażeni byli i są nadal wszyscy lekarze i inni pracownicy 
ochrony zdrowia mający kontakt z pacjentem. 

Na ile w tym trudnym czasie samorząd lekarski był part-

nerem dla ministerstwa zdrowia, dla rządu?

Na początku pandemii wydawało się, że współdziałanie 
rządu ze środowiskiem lekarskim jest czymś oczywistym. 
Niestety po raz kolejny okazało się, że nasza pomoc jest rzą-
dowi niepotrzebna. Świadczy o tym list prezesa NRL prof. 
Andrzeja Matyi, w którym zwrócił się do Ministerstwa Zdro-
wia z apelem o włączenie  członków Naczelnej Rady Lekar-
skiej i prezesów izb okręgowych do sztabów kryzysowych 
w poszczególnych województwach. Pomysł ten nie spotkał 
się z zainteresowaniem i został odrzucony. Współpraca nie 
układała się jednakowo w różnych województwach. Na 
Podkarpaciu  relacje samorządu lekarskiego z Panią Woje-
wodą Ewą Leniart były i są bardzo dobre. 

W czasie pandemii lekarze spotkali się z hejtem inter-

netowym. Czy samorząd zareagował na te obraźliwe 

wpisy?

W województwie Podkarpackim to margines. Przede 
wszystkim spotykaliśmy się z szacunkiem i podziwem dla 
wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Jednak pa-
trząc z pewnej perspektywy dochodzimy do wniosku, że 
w przyszłości tego hejtu może być zdecydowanie więcej. 
Uważam,  że w tej chwili największym hejtem jest podpi-
sana kilka dni temu przez prezydenta Dudę tzw. tarcza an-
tykryzysowa 4.0. W Ustawie, której tytuł mówi o dopłatach 
do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych 
na zapewnienie płynności inansowej przedsiębiorstwom 
dotkniętym skutkami covid, ukryto/przemycono zaostrze-
nie kar w art. 155 kodeksu karnego uniemożliwiającego sę-
dziom (orzekającym w sprawach o błąd medyczny) wyda-
wanie wyroków w zawieszeniu. Tak niestety „podziękował” 
nam rząd i prezydent za pracę w czasie pandemii. Szczegó-
ły sprawy są dostępne na naszej stronie internetowej.

Dlaczego ten artykuł znalazł się w tym miejscu?

Myślę, że odpowiednimi adresatami pytania są premier, mi-
nister sprawiedliwości, sejm no i oczywiście prezydent (se-
nat negatywnie zaopiniował poprawkę). Przypomnę, że np. 
w USA lekarze na okoliczność pandemii zostali zwolnieni z 
takiej odpowiedzialności, natomiast u nas zaostrzono kary.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o XXXIV Okręgowym 

Zjeździe Lekarzy. Przeprowadzony został koresponden-

cyjnie, jak poradziliście sobie z jego organizacją?

W jednej tylko izbie w Polsce jest zamiar by zjazd odbył się 
w formie dotychczas obowiązującej. Większość izb zorga-
nizowała zjazdy w sposób zdalny lub korespondencyjny. 
Wybraliśmy formę korespondencyjną uznając, że będzie to 
najbardziej optymalna i bezpieczna forma. Jesteśmy zado-
woleni, frekwencja była duża. Prawdopodobnie  będziemy 
musieli niestety przyzwyczaić się do nieco innych metod 
pracy.

Dziękujemy za rozmowę
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Obecna sytuacja
epidemiczna 
Trwająca pandemia (SARS-CoV-2) spowodowała ponad 10,5 mln wykrytych przypadków choroby korona-

wirusowej i śmierć blisko 509 tys osób na całym świecie na dzień 30.06. 2020 r. [12]. Doświadczenie z Chin, 

Włoch i Stanów Zjednoczonych pokazuje, że COVID-19 może przytłoczyć/przerosnąć możliwości każdego 

systemu opieki zdrowotnej dobrze zaopatrzonych krajów. W Polsce odnotowano 34393 zakażeń i 1463 

zgonów (stan na 30.06. 2020r). Dystrybucję przypadków i współczynniki zapadalności w poszczególnych 

województwach  przedstawiają (rycina numer 1 i 2)

Województwo podkarpackie -informacje ogólne.

Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 w woj. podkarpackim stwierdzono 11.03.2020 r.  Począt-

kowo współczynnik zapadalności dla Podkarpacia nie odbiegał znacząco od reszty kraju ale po ok. 2 tygo-

dniach  dynamika jego  wzrostu uległa wyhamowaniu. Obecnie w województwie podkarpackim zapadal-

ność jest zdecydowanie niższa niż w Polsce. 

Rycina.. Zapadalność na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców. Współczynnik zapadalności po-

liczony jako liczba nowych zachorowań zarejestrowanych w ciągu określonego czasu (11.03 

-29.06.2020) przypadająca na 100 000   mieszkańców

Rycina. Liczba chorych, aktywnych przypadków i ozdrowieńców w woj.podkarpackim
Rycina  Liczba przypadków pozytywnych (zapadalność) na 100 tysięcy mieszkańców w 

poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego 

Ryc. Dobowy przyrost chorych w woj. podkarpackim
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Ryc. Liczba chorych/zgonów w poszczególnych grupach wiekowych

Ryc. Liczba próbek zbadanych przez WSSE Rzeszów i inne laboratoria (aktualizacja jutro)

Rycina  Kwarantanny w woj. Podkarpackim

Rycina  Hospitalizacje w woj. Podkarpacki

Podsumowanie

Analizując początkowe dane charakteryzujące epidemię na terenie województwa podkarpackiego wywo-

łaną przez pandemiczny wirus SARS-CoV-2, należy przyjąć że sytuacja epidemiologiczna jest korzystna w 

stosunku do innych regionów i całego kraju biorąc pod uwagę liczbę osób chorych. Należy zwrócić uwa-

gę, że odnotowano na terenie Podkarpacia wyższą śmiertelność na COVID-19 w porównaniu ze  średnią 

krajową. W dalszym ciągu należy utrzymywać monitoring zakażeń, biorąc pod uwagę szczególnie grupy 

populacji z wysokiego ryzyka ciężkiego przejścia choroby. Konieczny będzie stały, szeroko zakrojony nad-

zór populacyjny zarówno w perspektywie krótkoterminowej, aby skutecznie wdrożyć przerywane środki 

dystansowania społecznego, jak i długoterminowej w celu oceny możliwości ponownego wystąpienia za-

każenia SARS-CoV-2, które może wystąpić dopiero w kolejnych fazach epidemii, nawet po dłuższym okre-

sie pozornej eliminacji.

Zródło : Komunikat Sanepidu na 30.06.2020



6 B e  O ęg we  I  Le e

Zjazd

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Rzeszowie

UCHWAŁA  Nr 1/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Prezydium XXXIV korespondencyjnego 

OZL w Rzeszowie

Działając na podstawie § 6 załącznika do Uchwały Nr 3 XXXIV 
OZL w Rzeszowie z dnia 29.05.2020r. w sprawie przyjęcia regula-
minu OZL, w związku z art. 14 h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 20.374 
z póź. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru Prezydium XXXIV OZL w Rzeszowie w oso-
bach:

1. Krzysztof Marchewka - Przewodniczący Zjazdu
2. Maria Szuber - Zastępca Przewodniczącego
3. Krystyna Cyran - Sekretarz Zjazdu

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

Porządek XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

1. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy Przewodniczące-
go i Sekretarza Zjazdu 
2. Przyjęcie porządku Zjazdu (uchwała do głosowania na karcie) 
3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu w zakresie dotyczącym § 1 ust. 3, 
§ 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 
pkt 1 i 4, ust. 2 i 5, § 10, § 13, § 17 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8, § 28 ust. 1 i 
3, § 33 ust. 1 i § 34
4. Wybór Komisji Mandatowej (uchwała do głosowania na karcie)
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała do głosowania na karcie)
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomoc-
ności Zjazdu korespondencyjnego 
7. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania ORL 
8. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania OROZ 
9. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania OSL 
10. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania inanso-
wego za 2019 
11. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej 
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium ORL 
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia preliminarza 
budżetowego OIL na 2020 
14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału do-
datniego wyniku inansowego za 2019 
15. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia 
Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy

UCHWAŁA  Nr 2/2020

XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad korespondencyjnego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 

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

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 3/2020

XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 

§ 1
XXXIV korespondencyjny Okręgowy  Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   
regulamin  zjazdu, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały 
w zakresie dotyczącym  §1 ust. 3, §2 ust. 1, §3 ust. 1 i 2, §4 ust. 1, 
§5 ust. 1, §6 ust. 1 i 2, §9 ust. 1 pkt. 1 i 4, ust. 2 i 5, §10, §13, §17 ust. 
1 pkt. 2-5, 7 i 8, §28 ust. 1 i 3, §33 ust. 1, §34.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 4/2020

XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu  Lekarzy 

w Rzeszowie

z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej XXXIV korespon-

dencyjnego OZL w Rzeszowie

Działając na podstawie § 9 ustęp 1 pkt 1 i § 10 załącznika do 
Uchwały Nr 3 Korespondencyjnego XXXIV OZL w Rzeszowie z 
dnia 29.05.2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu OZL, w związ-
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ku z art. 14 h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 20.374 z póź. zmianami) 
uchwala się co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru Komisji Mandatowej XXXIV OZL w Rzeszo-
wie w osobach:
1. Jolanta Kluz-Zawadzka – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Michniewska - Szawica – Członek Komisji

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 5/2020

XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej XXXIV korespon-

dencyjnego OZL w Rzeszowie

Działając na podstawie § 9 ustęp 1 pkt 4 i § 13 załącznika do 
Uchwały Nr 3 korespondencyjnego XXXIV OZL w Rzeszowie z 
dnia 29.05.2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu OZL, w związ-
ku z art. 14 h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 20.374 z póź. zmianami) 
uchwala się co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej XXXIV OZL w Rzeszo-
wie w osobach:
1. Danuta Dziuba – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Bąk – Członek Komisji
3. Stepan Lysak – Członek Komisji

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

za 2019 rok

W okresie sprawozdawczym posiedzenia prezydium ORL odby-
wały się co tydzień.
Okręgowa Rada Lekarska spotkała się 6 razy.  
W marcu 2019 roku odbył się coroczny Zjazd  Lekarzy. 

Okręgowa Rada Lekarska opiniowała  kandydatów na stanowi-
ska konsultantów wojewódzkich: 
prof. Adama Reicha  w dziedzinie dermatologii
prof. Artura Mazura  w dziedzinie endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej

dr n. med. Jana Flakiewicza  w dziedzinie neurochirurgii
dr n. med. Ewę  Kaznowską  w dziedzinie patomorfologii
dr Lucynę Sroga- Szajer  w dziedzinie ortodoncji
dr n. med. Ryszarda Olesiejuka  w dziedzinie chorób Płuc
dr Roberta Miazgę  w dziedzinie medycyny rodzinnej
dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego w dziedzinie gastro-
enterologii
dr n. med.  Mariusza Partykę  w dziedzinie endokrynologii
dr hab. n. med. Mariusza Dąbrowskiego  w dziedzinie diabe-
tologii
dr n. med. Wojciecha Kądziołkę  w dziedzinie chirurgii klatki 
piersiowej 
dr hab.n. med. Bogumiła Lewandowskiego w dziedzinie 
chirurgii szczękowo- twarzowej
dr Grzegorza Sitenia  w dziedzinie nefrologii dziecięcej
dr n. med. Ewę Lenart- Domka w dziedzinie rehabilitacji 
medycznej 
dr n. med. Andrzeja Wronę  w dziedzinie urologii
dr Alicję Wysocką  w dziedzinie transfuzjologii 
dr Artura Harmatę w dziedzinie medycyny sportowej
dr Piotra Eichbergera  w dziedzinie protetyki
dr n. med. Elżbietę Czyżyk  w dziedzinie neurologii dziecięcej
dr n. med. Marzenę Janas  w dziedzinie nefrologii
dr Szymona Figurskiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej
dr n. med. Artura Bijosia  w dziedzinie pediatrii
dr n. med. Witolda Błaża w dziedzinie  neonatologii

W roku 2019 obchodziliśmy 30 rocznicę reaktywacji Izb Lekar-
skich. Przedstawiciele naszej Izby wzięli udział w obchodach or-
ganizowanych przez Naczelną Radę Lekarską  w Warszawie.
Na wniosek ORL nasz kolega, wieloletni działacz Samorządu Le-
karskiego doktor Marian Wójcik otrzymał Odznaczenie Meritus 
Pro Medici. Mam nadzieję, że Dr Wójcik, który ze względów zdro-
wotnych nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości odbierze me-
dal podczas naszego Zjazdu.
Na początku 2019 r poruszana była często sprawa wdrożenia  
nowego systemu informatycznego obsługi izb lekarskich (SOIL) 
Firmy Conido. Po wielu rozmowach i negocjacjach Prezes NIL 
rozwiązał umowę z irmą Conido a sprawa najprawdopodob-
niej będzie miała swój inał w sądzie.

Wprowadzenie e-zwolnień i e-recept: 
Okręgowa Izba Lekarska nawiązała współpracę  z irmą informa-
tyczną Merido, która podczas spotkań z członkami Rady omó-
wiła problemy związane ze zwolnieniami elektronicznymi. Firma 
Merido publikuje  w naszym biuletynie wskazówki i służy pomo-
cą naszym lekarzom  w sprawie wdrażana systemu. 
W związku z wprowadzeniem systemu recept elektronicznych 
nawiązano współpracę z irmą Kamsoft. Firma zobowiązała się 
do pomocy lekarzom w obsłudze systemu oraz do bezpłatnego 
dostarczenia oprogramowania.

Oba systemy (zwolnienia i recepty) zaczynają funkcjonować co-
raz lepiej. Niestety jak zwykle występują okresowe problemy. 
Rozmowy z MZ prowadzone przez NIL pozwoliły na uzyskanie 
(wprawdzie słownego) zapewnienia o braku konsekwencji wo-
bec lekarzy wystawiających recepty w formie papierowej.
Na początku czerwca 2019 r w Warszawie odbyła się kolejna 
manifestacja lekarzy, głównie rezydentów. ORL wspólnie ze 
Związkiem Zawodowym Lekarzy  zobowiązała  się pokryć koszty 
udziału naszych lekarzy w manifestacji.

Okręgowa Rada Lekarska w 2019 roku przyznała lekarzom z Fun-
duszu Pomocy Koleżeńskiej 7 zapomóg losowych  i wypłaciła 
świadczenia pośmiertne  po 20 zmarłych lekarzach.
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Refundację kosztów szkolenia wypłacono 82 lekarzom. 
Dwa razy w roku z funduszu po zmarłych lekarzach wypłacane 
są zapomogi dla dzieci zmarłych lekarzy. 

Prezydium ORL przy współpracy z Radcą Prawnym Izby opiniu-
je niektóre projekty ustaw  przesyłanych przez Naczelną Radę 
Lekarską. 

Współpraca z władzami odpowiedzialnymi za organizację i nad-
zór w ochronie zdrowia jest niestety niełatwa. Często zazdrosz-
czę politykom nieomylności i wszechwiedzy. 
Wyjątkiem jest Pani Wojewoda Ewa Leniart, której propaństwo-
we myślenie powinno być przykładem dla innych.
(Na przykład): Jesienią ubiegłego roku zaniepokojeni pracowni-
cy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie wy-
stosowali list otwarty, w którym opisali sytuację panującą w ich 
Szpitalu, wskazując Dyrektora jako osobę za to odpowiedzialną. 
Prezydium ORL zwróciło się do Marszałka Województwa  o wy-
jaśnienie sprawy  i podjęcie działań naprawczych. Otrzymano 
zapewnienie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Kilka mie-
sięcy później po manifestacji pielęgniarek Dyrektor został odwo-
łany.

Apel dyrektorów szpitali, przedstawicieli OZZL, Porozumienia 
Rezydentów do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ,  w którym do-
magali się poprawy i urealnienia sposobu inansowania ochrony 
zdrowia, zwiększenia inansowania  publicznej ochrony  zdrowia  
do poziomu  6,8 % PKB  wyliczonego na rok bieżący – efektów 
jak widać brak. 

Okręgowa Izba Lekarska  włączyła się  do kampanii społecznej 
„Wspólne święta”, zostały wykonane plakaty, które przekazano do 
szpitali.

Siedziba: 
Prace wokół naszej siedziby dobiegają końca. W ubiegłym  roku 
został wykonany ogród.  Wykonawcą była irma KLOMB, która 
mam nadzieję będzie zajmowała się dalszą pielęgnacją ogrodu. 
W roku bieżącym zaplanowano ponowne wykonanie parkingu. 
Ze względu na bardzo niską jakość prac odmówiono uregulo-
wania należności do czasu poprawnego wykonania.
Prezydium OIL podjęło decyzję o zamontowaniu klimatyzacji w 
pomieszczeniach biurowych.

W roku 2020 zaplanowano remont mieszkania w Warszawie.
Racjonalna polityka inansowa pozwoliła na wcześniejszą spłatę 
kredytu. Myślimy jeszcze o spłacie zobowiązań wobec Skarbu 
Państwa, które przejęliśmy od właścicieli pałacyku.

Ze względu na chęć skorzystania z nabytych praw emerytalnych 
przez pracownice naszego Biura zostały zatrudnione dwie oso-
by; główna księgowa oraz osoba zajmująca się szkoleniami.

Niezmiennie chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania  dla 
Koleżanek i Kolegów  Lekarzy Emerytów i Rencistów.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, któ-
rzy organizują imprezy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Dziękuję lekarzom z Komisji Stomatologicznej  za organizację jak 
co roku międzynarodowej konferencji stomatologicznej.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażują  się  
w działania na rzecz samorządu lekarskiego oraz szczególnie 
wszystkim pracownikom Izby za nienaganną pracę. 
        

Prezes ORL  Wojciech Domka

UCHWAŁA  Nr 6/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekar-

skiej w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.) - uchwala się co następuje : 

§ 1
XXXIV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje 
sprawozdanie Okręgowej  Rady Lekarskiej w Rzeszowie - stano-
wiące  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

SPRAWOZDANIE

OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI

ZAWODOWEJ OIL W RZESZOWIE za rok 2019

W roku 2019 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej pracował przy pomocy 25 Zastępców Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej.                                                                     
W okresie  styczeń 2019 – grudzień 2019 do Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 63 
nowych skarg. Zakończono ogółem 55 spraw. W tym odmó-
wiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego w 19 sprawach, 
natomiast w 25 sprawach  przeprowadzone postępowanie wy-
jaśniające zakończyło się umorzeniem postępowania wyjaśnia-
jącego. Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie przeka-
zano 7 spraw wraz z wnioskami o ukaranie 9 lekarzy.  To trzy razy 
więcej niż w ubiegłym roku.

Na okres następny do rozpoznania pozostało 48 spraw w tym 
18 spraw zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania karnego. 
Najczęstszymi powodami skarg składanych do rzecznika w 
2019r było: nieetyczne zachowanie lekarza (19 spraw),  brak na-
leżytej staranności lekarza (17 spraw),  udział lekarzy w reklamie 
(3 sprawy).

Rozpatrywane w 2019 sprawy najczęściej dotyczyły:
•	 stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej (w 

12 przypadkach)
•	 chorób wew. (w 6 przypadkach)
•	 psychiatrii dorosłych i dzieci (w 5 przypadkach)
•	 biegłych sądowych, orzeczników ZUS (w 4 przypadkach)
•	 ortopedii (w 4 przypadkach)
•	 okulistyki (w 3 przypadkach)
•	 chirurgii ogólnej (w  2 przypadkach)
•	 ginekologii i położnictwa (w 3 przypadkach)
•	 pediatrii (w 3 przypadkach)
•	 innych dziedzin ( w 21 przypadkach)   

 

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej 

dr n. med. Włodzimierz Wnęk
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UCHWAŁA  Nr 7/2020

XXXIV  korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu  Lekarzy 

w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego  Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej  w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 

§ 1
XXXIV  Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje 
sprawozdanie Okręgowego     Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran

Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie

z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie 

za 2019 rok

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 oso-
bowym.
 
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie spra-
wozdawczym ( 01.01.2019 r.  – 31.12.2019 r.)  wpłynęło 29 spraw 
w tym 6  wniosków  o ukaranie.  
Dodatkowo z 2018  roku pozostały do rozpatrzenia  3  sprawy. 
Na 2020 rok  pozostało do rozpoznania  7 spraw. 
26 spraw dotyczyło  zażaleń na postanowienia Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Odbyło się 5 wokand Sądu. W 2019  roku przeprowadzono 5 roz-
praw głównych  oraz  20 posiedzeń sądu.   

Orzeczono:
•	 2  nagany 
•	 3  upomnienia 
•	 1 karę pieniężną  
•	 1 umorzenie

Orzeczenia  są prawomocne.

Jednego lekarza  dentystę ukarano 3 karami ( naganą, upomnie-
niem i kara pieniężną). Po wniesieniu przez lekarza odwołania 
Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy orzeczenie, jednak karę 
pieniężną zamienił na karę nagany. 

Jedną  sprawę przekazano do NSL celem wyznaczenia  innego 
Sądu Lekarskiego. 

Podczas posiedzeń Sąd rozpatrywał 20  spraw. Dotyczyły one  
rozpatrzenia zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu postępowania lub 
o  odmowie wszczęcia  postępowania .

3 sprawy uchylono i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej  celem ponownego rozpatrzenia. 

W 17 przypadkach  utrzymano w mocy postanowienie Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski domi-
nowało naruszenie art. 1. 8, 40, Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. Zdecydowaną więk-
szość stanowiły sprawy z zakresu stomatologii.  
Sprawy prowadzone przed Sądem dotyczyły przede wszystkim 
braku należytej staranności  podczas prowadzonego postępo-
wania leczniczego. 

Kolejnymi przyczynami były : 
- brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta.   
Przewodniczący  Sądu  wraz  z jednym z sędziów i pracownikiem 
biura sądu uczestniczyli w szkoleniu  zorganizowanych przez Na-
czelny Sąd Lekarski.

Wszystkim Sędziom Okręgowego Sądu Lekarskiego składam 
podziękowanie  za dobrą merytoryczną pracę przy wydawaniu 
orzeczeń i postanowień.
              

Przewodniczący OSL

Zenon Piechota

UCHWAŁA  Nr 8/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu  Lekarzy 

w Rzeszowie

z  dnia 22 czerwca 2020r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania Okręgowego Sądu Le-

karskiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 
 

§ 1
XXXIV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy   przyjmuje   
sprawozdanie  Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  -  
stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran

Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka
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 OIL 

Plan 
OIL 

Wykonanie 
Rzecznik 

Plan 
Rzecznik 

Wykonanie 
Sąd 
Plan 

Sąd 
Wykonanie 

Rejestr lek.  
I  PWZ  Plan 

Rejestr lek. 
 I PWZ Wyk. 

Ogółem 
Plan 

Ogółem 
Wykonanie 

Przychody 3.250.000,00    3.541.688,76                        3.250.000,00 3.541.688,76 

Składki członkowskie 2.900.000,00 3.030.488,07       2.900.000,00 3.030.488,07 

Opłaty za rejestrację 
gabinetów i opł. Administr. 

 30.000,00 41.014,00                       30.000,00 41.014,00 

Dotacje z budżetu 200.000,00 186.769,00       200.000,00 186.769,00 

Urząd Marszałkowski - 
staży ci 

 15.505,40        15.505,40 

Bioetyka  104.221,44        104.221,44 

Odsetki bankowe i od składek  19.829,93        19.829,93 

Zwrot za media (ajent)  45.349,82        45.349,82 

Umowy użyczenia 
pomieszczeń 

 87.850,00        87.850,00 

Inne  statutowe 120.000,00 10.661,10       120.000,00 10.661,10 

-zwrot kosztów sądowych  3.588,30        3.588,30 

-o rodek kształcenia 
medycznego 

 5.657,60        5.657,60 

-pozostałe przychody  1.415,20        1.415,20 

Koszty           
1. Zużycie materiałów i 
energii 
w tym: 

105.650,00 95.452,65 6.750,00 5.769,42 
 

3.550,00 3.377,12 7.850,00 10.205,94 123.800,00 114.805,13 

a/ energia elektryczna 29.500,00 27.543,62 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 1.900,00 33.000,00 30.943,62 

b./energia cieplna 47.000,00 45.656,13 3.000,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 3.500,00 3.400,00 55.500,00 53.656,13 

c/ materiały biurowe + druki 
OIL 

5.250,00 2.159,22 1500,00 637,65 350,00 287,12 1.000,00 3.525,94 8.100,00 6.609,93 

d/ prenumerata czasopism – 
OIL 

3.500,00 4.010,69   200,00 271,77 100,00 150,00 300,00 300,00 4.100,00 4.732,46 

e/ przedmioty małocenne 7.500,00 4.001,43 200,00 200,00 100,00 100,00 200,00 200,00 8.000,00 4.501,43 

f/ rodki czysto ci 5.200,00 1.952,21 300,00 290,00 200,00 220,00 300,00 300,00 6.000,00 2.762,21 

g/ woda 2.200,00 5.156,48 150,00 170,00 100,00 120,00 150,00 180,00 2.600,00 5.626,48 

h/ odzież ochronna i inne 500,00 1.445,00       500,00 1.445,00 

i/ inne 5.000,00 3.527,87 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00 400,00 6.000,00 4.527,87 

2. Usługi obce    w tym: 120.800,00 129.999,39 11.900,00 7.953,24 6.000,00 4.405,10 8.300,00 7.517,60 147.000,00 149.875,33 

a/ telekomunikacyjne OIL 10.000,00 4.668,41 2.000,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.800,00 15.000,00 9.268,41 

b/ opłaty pocztowe 7.500,00 10.627,69 6.000,00 3.618,24 2.000,00 1.265,10 500,00 1.017,60 16.000,00 16.528,63 

c/ konserwacja i remont 
sprzętu 

2.000,00 839,90 300,00 200,00 200,00 150,00 500,00 350,00 3.000,00 1.539,90 

d/ usługi komunalne, 
od nieżanie 

11.500,00 8.414,00 600,00. 400,00 300,00 200,00 600,00. 400,00 13.000,00 9.414,00 

e/ obsługa administr. sprzetu 
komputerowego 

4.500,00 9.211,83 -       500,00 500,00 1.500,00 1.600,00 6.500,00 11.311,83 

f/ szkolenie pracowników 1.500,00 1.558,91 1.200,00 385,00 1.100,00 460,00 1.200,00 600,00 5.000,00 3.003,91 

g/  opłaty bankowe 25.000,00 22.810,29       25.000,00 22.810,29 

h/  ekspertyzy + nadzór 
inwestorski 

37.000,00 42.435,00       37.000,00 42.435,00 

i/  ochrona mienienia 1.300,00 300,50 300,00. 50,00 100,00 30,00 300,00. 50,00 2.000,00 430,50 

j/ sprzątanie 17.500,00 19.615,48 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 22.115,48 

k/ inne – uchwały 3.000,00 9.517,38 500,00 500,00 300,00 300,00 700,00 700,00 4.500,00 11.017,38 

3. Wynagrodzenie    w tym: 596.850,00 548.475,91 85.980,00 84.633,33 46.720,00 
  

51.594,06 
 

77.100,00 79.770,36 806.650,00 764.473,66 

a/ osobowy fundusz płac 
(w tym premia + wysługa) 

367.800,00 334.637,03 39.700,00 38.700,00 14.500,00 16.106,10 58.000,00 60.640,00 480.000,00 450.083,13 

b/ prace zlecone + prawnik 40.000,00 15.800,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 27.800,00 

c/ fundusz nagród 2% pł. 
zasad. 

6.000,00 4.300,00 650,00 850,00 200,00 500,00 750,00 1.100,00 7.600, 00 6.750,00 

d/ 13-ta pensja + narzuty ZUS  28.300,00 27.710,96 3.000,00 3.491,05 1.000,00 1.502,56 4.400,00 5.447,78 36.700,00 38.152,35 

e/ rezerwa płacowa  20.000,00 23.100,00       20.000,00 23.100,00 

f/ ubezpieczenia społeczne 68.700,00 59.533,01 7.430,00 7.605,43 2.720,00 2.811,40    11.500,00   10.452,58 90.350,00 80.402,42 

g/ odpis na Fundusz 
wiadczeń Socjalnych  

6.050,00 7.394,91 1.200,00 880,00 300,00 300,00 1.450,00 1.130,00 9.000,00 9.704,91 

h/ wynagrodzenie funkcyjnych 60.000,00 60.000,00 28.000,00 27.106,85 25.000,00 25.374,00   113.000,00 112.480,85 

I/ obsługa prawna członków x 16.000,00        16.000,00 

Rozliczenie inansowe Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie za rok 2019 r.

Zjazd
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OIL 
4. Pozostałe koszty 
w tym: 

801.000,00 403.306,41 
 

7.000,00 3.542,00 1.500,00 4.361,98 1.000,00 900,00 810.500,00 412.110,39 

a/ delegacje służbowe 18.000,00 17.578,40 6.000,00 2.542,00 1.000,00 3.861,98 500,00 400,00 25.500,00 24.382,38 
b/ koszty posiedzeń Komisji 
Etyki 

2.000,00        2.000,00  

c/ koszty posiedzeń Komisji 
Stomatol. + szkolenia 

50.000,00 30.852,02       50.000,00 30.852,02 

d/ koszty posiedzeń Komisji 
ds uzależnień lekarzy 

3.000,00 2.136,00       3.000,00 2.136,00 

e/ koszty posiedzeń Komisji 
Młodych Lekarzy 

10.000,00 2.358,00       10.000,00 2.358,00 

f/ ubezpieczenie rzeczowe + 
osobowe 

12.000,00 8.657,00       12.000,00 8.657,00 

g/ organizacja  Zjazdu   12.000,00 6.681,98       12.000,00 6.681,98 
h/ artykuły spożywcze + 
reprezentacyjne 

22.000,00 17.006,32 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 24.000,00 19.006,32 

i/ dofinansowanie Komisji 
Sportu i Turystyki 

35.000,00 32.594,76       35.000,00 32.594,76 

j/ dofinansowanie Komisji 
Lek.Emerytów i Ren. 

37.000,00 35.268,22       37.000,00 35.268,22 

k/ dofinansowanie biuletynu- 
polig.poczta+wynagr. 

50.000,00 54.988,64       50.000,00 54.988,64 

l/ koszty rejestru praktyk 
prywatnych 

10.000,00 304,31       10.000,00 304,31 

ł/ośrodek kształcenia 
medycznego 

40.000,00 28.833,73       40.000,00 28.833,73 

m/ dopłata do mieszkania w 
Warszawie i amort. 

 44.463,49        44.463,49 

n/ remontowe   500.000,00   121.583,54       500.000,00 121.583,54 
5. Obowiązkowe odpisy 726.000,00 703.847,65       726.000,00 703.847,65 
a/ NIL 15% ze składek 420.000,00 445.860,46       420.000,00 445.860,46 
b/ Fundusz Pomocy 
Koleżeńskiej 3%  

87.000,00 68.400,00       87.000,00 68.400,00 

c/ Fundusz Rejonów 
Wyborczych  

45.000,00 2.054,19       45.000,00 2.054,19 

d/ Fundusz Szkoleniowy 5% 145.000,00 157.533,00       145.000,00 157.533,00 
e/ fundusz Pomocy dzieciom 
zmarłych lekarzy 1 % 

29.000,00 30.000,00       29.000,00 30.000,00 

6. Odsetki od hipoteki 100.000,00 4.911,00       100.000,00 4.911,00 
7. Odsetki od kredytu 240.000,00 17.732,25       240.000,00 17.732,25 
8. Wyposażenie   50.000,00 424,94       50.000,00 

 
424,94 

9. Amortyzacja  152.346,45        152.346,45 
 

 Przychód -     3.541.688,76
Koszty  -     2.351.896,60
Wynik  -     1.189.792,16  

        
Sporządziła:  Joanna Noworól

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

       
 
 
      

I.Wynagrodzenie 
   w tym 

Plan 
19.230,00                                           

Wykonanie 
    23.377,40 

a/ fundusz osobowy 1/3   etatu  15.000,00 14.280,00 
b/ 13-ta pensja + narzuty 1.150,00 1.267,52 
c/ fundusz nagród 2% pł. zasadniczej 150,00 250,00 
d/ nagroda jubileuszowa x 4.760,00 
e/ ubezpieczenia społeczne 2.580,00 2.459,88 

f/odpis na fundusz socjalny 350,00 360,00 
II. Zużycie materiałów i energii 
    w tym: 

3.930,00 2.751,52 

a/ energia elektryczna 200,00 339,62 
b/ energia cieplna 3.000,00 2.252,78 
c/ woda 80,00 58,94 
d/ środki czystości 150,00 x 
e/ materiały biurowe 500,00 x 
F/ przedmioty małocenne x 99,98 
III. Usługi obce 
      w tym: 

6.450,00 5.241,08 

a/ opłaty pocztowe 100,00 59,00 
b/ usługi komunalne 400,00 x 
c/ usługi telekomunikacyjne 1.100,00 1.009,61 
d/ dzierżawa pomieszczeń 4.000,00 3.603,47 
e/ inne – ubezpieczenie  500,00 206,00 
f/ podatek od nieruchomości 360,00 363,00 
Koszty   ogółem 29.610,00 31.369,80 

   
  
 

Zjazd
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Zjazd

UCHWAŁA  Nr 9/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania inansowego Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.) - uchwala się co następuje : 
  

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

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2019 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w 
Rzeszowie  w roku 2019 pracowała w składzie 5 osobowym:
Przewodniczący – Andrzej Bednarski
V-ce przewodniczący – Stanisław Małecki
Członkowie :  Jolanta Stec- Szwedo, Barbara Ornat i Antoni Bereś

Komisja Rewizyjna w dniu 10 lutego 2020 r. przeprowadziła kon-
trolę dokumentacji inansowej dotyczącej 2019 r. Przeprowa-
dziła kontrole raportów kasowych za miesiąc III, V i X 2019 roku  
pod względem formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli 
stwierdzono zgodność dokumentacji inansowej pod wzglę-
dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  Stwierdzono iż 
dokumenty inansowe są prawidłowo opisane i zestawione chro-
nologicznie. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków 
Komisji udzieliła księgowa Izby Pani Zoia Brzęk.

Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 
2015  do 2019 roku. 
W 2015 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-       1.560,00 zł 
W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-       6.360,00 zł  
W 2017 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-     16.280,00 zł      
W 2018 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-     66.970,00 zł
W 2019 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-   318.241,00 zł
(Stan na 31.01.2020)

Z porównania stanów zaległości na koniec 2018 r. i 2019 r. wyni-
ka, że należności z poprzednich lat zostały w znacznym stopniu 
uregulowane ale według danych na dzień 31.12.2019 ilość osób 
zalegających ze składkami to 1036. (21 %)

W miesiącu październiku wysłano  monity do lekarzy , którzy zale-
gają z płatnością składek.       

Nakazy sądowe zostały wydane wobec 4 lekarzy którzy zalegają 
ze składkami z roku 2015 oraz 9 lekarzy z zaległością z roku 2016.

Kontrolą objęto również  wykorzystywanie miejsc noclegowych 
w mieszkaniu w Warszawie. 
Dopłata do utrzymania mieszkania w 2019 roku wynosiła   
44.463,49  złotych  w tym amortyzacja 11.355,63 czyli dopłata wy-
niosła ok. 33.107,86 złotych to jest więcej niż w roku 2018. 

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

W 2019 roku kontynuowano  wykonywanie miejsc parkingowych 
i dojazdu do posesji, na cel ten wydatkowano 100.245,00 zł. 

Wydatki na wykonanie ogrodu przed frontem budynku wyniosły 
113.181,00 i dotyczyły nasadzeń oraz instalacji nawadniającej.

Za  2019 r. otrzymano refundację  od Ministerstwa Zdrowia  za 
czynności przejęte od administracji państwowej, w wysokości 
186.769,00 zł. (za 4960 członków na dzień 31.03.2019), koszty rze-
czywiste wyniosły  245.232,00 złotych. Według rejestru OIL stan 
członków izby na dzień 31.12.2019 wynosi 5.061.    

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działal-
ność funduszy działających w  OIL w Rzeszowie: 
Fundusz  Szkoleniowy – w 2019 roku  wykorzystano 157.533,00   zł, 
do wykorzystania  w 2020 roku pozostało 83.953,68 zł.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o zwiększenie refundacji z 2.000,00zł 
do 2.500,00 zł.

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2019  r. wykorzystano   68.400   
zł , do wykorzystania w 2018 roku pozostało 99.425,93.
Komisja Rewizyjna proponuje zwiększenie odpraw pośmiertnych 
i zapomóg losowych z kwoty 2.280,00 do 3.000,00 zł.

Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2019 roku  wy-
korzystano 30.000 zł .
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy o 
zmniejszenie odpisu na ten fundusz z 1% na 0,5% ze względu na 
zmniejszenie liczby beniicjentów z 6 do 3 osób.

Rok  2019 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem inansowym 
1.189.792,16 zł. 
Należy w tym miejscu nadmienić, że spłacono w całości kredyt 
w wysokości 3.000.000,00 zł którego spłata miała nastąpic w 2028 
roku w wyniku czego zaoszczędzono na odsetkach od kredytu 
około 100.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 pozostała spłata hipoteki w kwocie 187.629,83 
zł, która została spłacona wraz z należnymi odsetkamiw styczniu 
2020r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował członków Ko-
misji o szkoleniu w Łodzi w dniach od 06.03-08.03 2019  w którym 
uczestniczył wraz ze Skarbnikiem OIL i księgową oraz szkoleniu w 
którym brał udział w dniu 17.10.2019 w Warszawie.

Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i i-
nansowej OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń. 
 

Przewodniczący
Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie

lek.  Andrzej Bednarski
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Zjazd

 UCHWAŁA  Nr 10/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020r.

sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji

Rewizyjnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 
 

§ 1
XXXIV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje 
sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie -  sta-
nowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka      

                                                                         

UCHWAŁA  Nr  11/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie

Lekarskiej w Rzeszowie

Na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 
izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 
 

§ 1
XXXIV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy udziela absolu-
torium Okręgowej Radzie   Lekarskiej w Rzeszowie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

       
       

 

 OIL Rzecznik Sąd Rejestr lek. i 
Prawo wyk. 

zawodu 

Ogółem 

Przychody  3.460.000,00                                         3.460.000,00 
Składki członkowskie 3.100.000,00    3.100.000,00 
Opłaty za rejestrację gabinetów  40.000,00                                       40.000,00 
Dotacje z budżetu 200.000,00    200.000,00 
Inne  statutowe 120.000,00    120.000,00 
Koszty      
1. Zużycie materiałów i energii 
w tym: 

111.450,00 6.750,00 3.550,00 7.850,00 129.600,00 

a/ energia elektryczna 29.500,00 1.000,00 500,00 2.000,00 33.000,00 
b./energia cieplna 47.000,00 3.000,00 2.000,00. 3.500,00 55.500,00 
c/ materiały biurowe + druki OIL 5.250,00 1500,00 350,00 1000,00 8.100,00 
d/ prenumerata czasopism – OIL 4.400,00   200,00 100,00 300,00 5.000,00 
e/ przedmioty małocenne 7.500,00 200,00 100,00 200,00 8.000,00 
f/ rodki czysto ci 5.200,00 300,00 200,00 300,00 6.000,00 
g/ woda 6.600,00 150,00 100,00 150,00 7.000,00 
h/ odzież ochronna i badania okresowe 1.000,00    1.000,00 
i/ inne 5.000,00 400,00 200,00 400,00 6.000,00 
2. Usługi obce    w tym: 115.600,00 11.000,00 5.550,00 7.850,00 140.000,00 
a/ telekomunikacyjne OIL 10.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 
b/ opłaty pocztowe 8.500,00 6.000,00 2.000,00 1.000,00 17.500,00 
c/ konserwacja i remont sprzętu 2.000,00 300,00 200,00 500,00 3.000,00 
d/ usługi komunalne, od nieżanie 11.500,00 600,00 300,00 600,00 13.000,00 
e/ obsługa administr. sprzetu komputerowego 4.500,00 -           500,00 1.500,00 6.500,00 
f/ szkolenie pracowników 1.500,00 1.200,00 1.100,00 1.200,00 5.000,00 
g/  opłaty bankowe 30.000,00    30.000,00 
h/  ekspertyzy + nadzór inwestorski 37.000,00    37.000,00 
i/  ochrona mienienia 1.300,00 300,00 100,00 300,00 2.000,00 
j/ sprzątanie 4.800,00 100,00 50,00 50,00 5.000,00 
k/ inne 4.500,00 500,00 300,00 700,00 6.000,00 
3. Wynagrodzenie    w tym: 644.800,00 94.300,00 53.850,00 

  
85.900,00 878.850,00 

a/ osobowy fundusz płac 
(w tym premia + wysługa) 

370.000,00 43.800,00 18.900,00 63.000,00 495.700,00 

b/ prace zlecone + prawnik 30.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 40.000,00 
c/ fundusz nagród 2% pł. zasad. 7.000,00 700,00 250,00 800,00      8.750,00 
d/ 13-ta pensja + narzuty ZUS  34.900,00 4.100,00 1.800,00 6.100,00 46.900,00 
e/ rezerwa płacowa-odpr. emer. nagr.jub. 44.000,00    44.000,00 
f/ ubezpieczenia społeczne 70.000,00 9.200,00 3.400,00      13.000,00   95.600,00 
g/ odpis na Fundusz wiadczeń Socjalnych  9.900,00 1.500,00 500,00 2.000,00 13.900,00 
h/ wynagrodzenie funkcyjnych 63.000,00 29.000,00 26.000,00  118.000,00 
I/obsługa prawna OIL 16.000,00    16.000,00 

Preliminarz  OIL w Rzeszowie na 2020
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UCHWAŁA  Nr 12/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu  Okręgowej Izby  Lekarskiej

w Rzeszowie na rok  2020r.

Działając na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 
r.  o izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 
 

§ 1
Uchwala się budżet  Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na 
rok 2020  według preliminarza budżetowego stanowiącego za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
XXXIV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie 
udziela upoważnienia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie 
do przenoszenia środków inansowych pomiędzy poszczególny-
mi pozycjami budżetu w granicach przewidywanych dochodów 
i wydatków.

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

§  4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej w Rzeszowie

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran
Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

4. Pozostałe koszty 
w tym: 

919.000,00 7.000,00 1.500,00 1.000,00 928.500,00 

a/ delegacje służbowe 18.000,00 6.000,00 1.000,00 500,00 25.500,00 
b/ koszty posiedzeń Komisji Etyki 2.000,00    2.000,00 
c/ koszty posiedzeń Komisji Stomatol. + szkolenia 50.000,00    50.000,00 
d/ koszty posiedzeń Komisji ds uzależnień 
lekarzy 

3.000,00    3.000,00 

e/ koszty posiedzeń Komisji Młodych Lekarzy 10.000,00    10.000,00 
f/ ubezpieczenie rzeczowe + osobowe 12.000,00    12.000,00 
g/ organizacja  Zjazdu   12.000,00    12.000,00 
h/ artykuły spożywcze + reprezentacyjne 22.000,00 1.000,00 500,00 500,00 24.000,00 
i/ dofinansowanie Komisji Sportu i Turystyki 40.000,00    40.000,00 
j/ dofinansowanie Komisji Lek.Emerytów i Ren. 45.000,00    45.000,00 

k/ dofinansowanie biuletynu- 
polig.poczta+wynagr. 

55.000,00    55.000,00 

l/ koszty rejestru praktyk prywatnych 10.000,00    10.000,00 
ł/ośrodek szkolenia zawodowego 40.000,00    40.000,00 
m/ remontowe   600.000,00    600.000,00 
5. Obowiązkowe odpisy 743.500,00    743.500,00 
a/ NIL 15% ze składek 460.000,00    460.000,00 
b/ Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 3%  93.000,00    93.000,00 
c/ Fundusz Rejonów Wyborczych  20.000,00    20.000,00 
d/ Fundusz Szkoleniowy 5% 155.000,00    155.000,00 
e/ fundusz Pomocy dzieciom zmarłych lekarzy 
0,5 % 

15.500,00    15.500,00 

6.Spłata hipoteki wraz z odsetkami 189.000,00    189.000,00 

7.Wyposażenie 50.000,00    50.000,00 

8.Remont mieszkania W-wa + dopłata do 
utrzymania 

150.000,00    150.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Przychód -   3.460.000,00
Koszty  -   3.240.650,00
Rezerwa  -      219.350.00
 

Sporządziła: Zoia Brzęk

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

 
I.Wynagrodzenie 
   w tym: 

                                    
20.300,00 

a/ fundusz osobowy 1/3   etatu  15.500,00 
b/ 13-ta pensja + narzuty 1.450,00 
c/ fundusz nagród 2% pł. zasadniczej 250,00 
d/ ubezpieczenie społeczne 2.700,00 
e/ odpis na fundusz socjalny 400,00 

  
II. Zużycie materiałów i energii 
    w tym: 

4.130,00 

a/ energia elektryczna 400,00 
b/ energia cieplna 3.000,00 
c/ woda 150,00 
d/ środki czystości 150,00 
e/ materiały biurowe 500,00 
III. Usługi obce 
      w tym: 

6.770,00 

a/ opłaty pocztowe 100,00 
b/ usługi komunalne 300,00 
c/ usługi telekomunikacyjne 1.300,00 
d/ dzierżawa pomieszczeń 4.200,00 
e/ inne – ubezpieczenie  500,00 
f/ podatek od nieruchomości 370,00 
Koszty   ogółem 31.200,00 

  
 

Sporządziła: Zoia Brzęk
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UCHWAŁA  Nr 13/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego 

za 2019  r.

Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o 

izbach lekarskich (Dz. U. 19.965 tj.)   - uchwala się co następuje : 

§ 1

Dodatni  wynik inansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  

za 2019 r. zwiększa fundusz własny.

§  2

Wykonanie uchwały  powierza się Prezesowi ORL w Rzeszowie.

§  3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyj-

nej ORL w Rzeszowie.

§  4

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran

Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

       

 

UCHWAŁA  Nr 14/2020

XXXIV korespondencyjnego Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w 

Rzeszowie

z  dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 13 XIII Okręgowego Zjazdu Le-

karzy w Rzeszowie z dnia 20.03.1999 r w sprawie utworzenia 

Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy

Działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r 

o izbach lekarskich  (Dz.U.19.965 t.j.)  -  uchwala się co następuje:

§ 1

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Fundusz o którym mowa w § 1 tworzy się z  0,5  % odpisu ze skła-

dek członkowskich”.

§  2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2020 r.

Sekretarz Zjazdu XXXIV OZL Krystyna Cyran

Przewodniczący XXXIV OZL Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie

Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie

za 2019 r.

Komisja w ubiegłym roku pracowała w następującym 7 osobo-

wym składzie:

Przewodnicząca:    lek. med. Maria Szajner

Wiceprzewodnicząca:  lek. dent. Zoia Koczela - Wlazło

                          lek. dent. Małgorzata Rodzińska

Sekretarz:   lek. med. Józefa Kukulska-Kędzierska

Członkowie:   lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut 

   lek. med. Halina Dorska

   lek. med. Stefania Zawora

   lek. med. Iwona Krupa działająca w 

Klubie Seniora na terenie Stalowej Woli.

W czerwcu grono Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów opuściła 

lek. Barbara Gorajczyk – Kogut.

W roku 2019 program działalności naszej Komisji był ustalony na 4 

spotkaniach zarządu.

W następstwie tego zorganizowano:

1. Spotkanie opłatkowo – noworoczne.

2. Spotkanie w Klubie Seniora odbyło się jedynie dwa razy z 

okazji „mikołajek” i święta kobiet, ponieważ ilość uczestników 

w Klubie ostatnio stanowiły tylko pojedyncze osoby.

3. Wycieczkę kilkudniową zorganizowaną we współpracy z 

PTTK Oddział w Rzeszowie w rejony Kotlina Kłodzka – Czechy 

Wschodnie.

4. Wycieczkę jednodniową do skansenu w Kolbuszowej, Weryni 

i kościółka w Cmolasie.

5. Wycieczkę jednodniową do Centrum Wikliniarstwa w Rudni-

ku oraz do Ulanowa.

Komisja kontynuuje w dalszym ciągu: 

- uroczyste spotkania z udziałem Prezesa ORL w Rzeszowie dr n. 

med. Wojciecha Domki na którym w tym roku uhonorowano 30 

kolegów i koleżanek seniorów z rocznika 1934, wręczając im ta-

bliczki pamiątkowe oraz ustaloną kwotę pieniężną.

- wysyłanie do wszystkich seniorów z naszej izby życzeń świątecz-

nych z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz odwiedzanie 

tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w 

spotkaniach.

Na terenie Stalowej Woli i okolic lek. Irena Krupa zorganizowała 

w ubiegłym roku 4 spotkania koleżeńskie na każdym z których 

uczestniczyło 17 – 21 osób. Spotkania odbywają się w Palmiarni 

Hotelu Hutnik. Organizowana jest też pomoc koleżeńska dla nie-

sprawnych seniorów.

Na koniec Komisja apeluje jak zawsze do obecnych tu delegatów, 

aby w swoich środowiskach pracy propagowali przyjmowanie 

naszych lekarzy emerytów w pierwszej kolejności z należytym 

szacunkiem.

lek. dent. Małgorzata Rodzińska

V-ce Przewodnicząca 

Komisji Lekarzy Emerytów i   Rencistów
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Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 3 marca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.
W zebraniu wziął  udział  Przewodniczący Komisji Bioetycznej  dr 
hab. n. med. A. Pluta.

1. Informacja Prezesa NRL  dotycząca odwołania posiedzenia Na-
czelnej Rady Lekarskiej Która została podyktowana  aktualną sytu-
acją epidemiologiczną w kraju.

2. Podjęto decyzję  o umieszczeniu na naszej stronie internetowej 
spotów poświęconych kampanii edukacyjnej dedykowanej koro-
nawirusowi.

3. Zapoznano się z pismem Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 
który proponuje Rozważenie powrotu do organizacji szkoleń dla 
pracowników okręgowych izb lekarskich oraz spotkań regular-
nych dyrektorów i kierowników  biur  tych izb.   

4. Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego  w sprawie 
przedstawienia przez OIL kandydatów  na funkcję członka Woje-
wódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

5. Odczytano stanowiska  w sprawie poparcia działań środowiska 
dentystów, zmierzających do dostosowania warunków umów o 
udzielanie świadczeń inansowanych ze środków publicznych do 
aktualnych kosztów realizacji tych umów:
    - Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
    - Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

6. Podjęto uchwały :  
Nr 109/2020/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 Katarzyna Mendyk 
Nr 110/2020/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 Michał Janik 
Nr 111/2020/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 Katarzyna Bućko 
Nr 112/2020/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 Paulina Woś
Nr 113/2020/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 Dawid Karpowicz 
Nr 114/2020/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 Potoczny - Skrzyńska
Nr 115/2020/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 Angelika Gul 
Nr 116/2020/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 Małgorzata Bobola
Nr 117/2020/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 Marcin Wieliczko
Nr 118/2020/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 Tomasz Zuzak 
Nr 119/2020/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 Karol Portas
Nr 120/2020/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 Rostyslav Vykhopen 
Nr 121/2020/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 Marcin Łubiarz
Nr 122/2020/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 Paulina Wdowiak 
Nr 123/2020/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 Radosław Lampart
Nr 124/2020/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 Łukasz Lewandowski 
Nr 125/2020/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 Baker
Nr 126/2020/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 Justyna Cwynar
Nr 127/2020/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 Joanna Pest 
Nr 128/2020/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 Olga Wolińska 
Nr 129/2020/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w  formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Aneta Szwakop
Nr 130/2020/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 Paulina Szul 
Nr 131/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Ewa Antoszkiewicz 
Nr 132/2020/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 Kaja Witek 
Nr 133/2020/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 Ewa Dryniak 
Nr 134/2020/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 Wiktoria Szmit 
Nr 135/2020/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 Olaf Majewski 
Nr 136/2020/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 Rafał Piasek 
Nr 137/2020/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 Beata Zakręcka 
Nr 138/2020/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 Agnieszka Łoś 
Nr 139/2020/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 Agata Mendyka – Przydział 
Nr 140/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Grażyna Galek 
Nr 141/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Pawlik 
Nr 142/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Aszklar 
Nr 143/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Karolina Łabędowicz- Więcek 
Nr 144/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Aleksandra 
Szczepańska 
Nr 145/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Renata Orłowska-
-Florek 
Nr 146/2020/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 – dotyczy lekarza Mag-
dalena Wątor – Kicka
Nr 147/2020/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 Maciej 
Moroch 
Nr 148/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie specjalistycznej  

praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Rado-
sław Kłaczyński 
Nr 149/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie specjalistycznej  
praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Łu-
cja Wielgosz -  Badełek 
Nr 150/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie specjalistycznej  
praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Edyta Brzegowa - Marszałek 
Nr 151/2020/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 – dotyczy lekarza Kata-
rzyna Kluza
Nr 152/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Mieczysław Trybała 
Nr 153/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agata Domino 
- Raba
Nr 154/2020/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 Karianna Świder 
Nr 155/2020/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 Anna Brudniak 
Nr 156/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Anna Ossolińska 
Nr 157/2020/P w sprawie uznania kwaliikacji formalnych lekarza 
dentysty , przyznania prawa wykonywania zawodu dentysty i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza denty-
sty  Maria Mohsin 
Nr 158/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Michał Lekan
Nr 159/2020/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu lecznicze-
go i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Grzegorz Hawro
Nr 160/2020/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 Jadwiga Ryczek
Nr 161/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Katarzyna Nowak 
Nr 162/2020/P   w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza   Katarzyna Wójcik 
Nr 163/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Katarzyna Kołodziejczyk 
Nr 164/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Witold Frąckiewicz 
Nr 165/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Halina Patro 
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Nr 166/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Danuta Kojpacz - Kostrzewska 
Nr 167/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Justyna Nawrocka 
Nr 168/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Katarzyna Mołoń - Jołtuchiwśka

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 10 marca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia. 

2.  Zapoznano się ze Stanowiskiem ORL w Opolu  w sprawie po-
parcia działań lekarzy dentystów. 

3. Podjęto uchwały : 
Nr 169/2020/P
Nr 170/2020/P
Nr 171/2020/P
Nr 172/2020/P
Nr 173/2020/P
Nr 174/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza  Michał Król
Nr 175/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku 
z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza   Marta Kijowska 
Nr 176/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza  Sylwia Przybylska - Kuć 
Nr 177/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza  Kamil Kuć 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 17 marca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.

1. Zapoznano się z wnioskiem lek. Ruslana Zavatsky, który zwrócił  
się o wydanie prawa wykonywania zawodu. 

2. Pozytywnie zaopiniowano lek. Jolantę Kluz – Zawadzką na  sta-
nowisko konsultanta wojewódzkiego ds. epidemiologii.

3. Podjęto decyzję  o wykonaniu tabliczek, które będą umieszczo-
ne nad drzwiami w siedzibie OIL. 

4.  Podjęto uchwały : 
Nr 178/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków  OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy 
lekarza  Justyna Janus. 
Nr 179/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Paweł 
Teplicki 

Nr 180/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w   Rzeszowie – dotyczy lekarza   Tomasz 
Pieróg

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.   

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu   31  marca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.

1. Prezes ORL przedstawił treść pisma, które przygotował do dy-
rektorów szpitali, Marszałka Województwa oraz Wojewody Pod-
karpackiego  w związku z koronowirusem.  Pismo umieszczono 
na stronie internetowej OIL w Rzeszowie. 

2. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- pismem Rzecznika Praw Lekarzy  dot. zbierania informacji o 
wszelkich przejawach agresji, szkalowania lekarzy
- stanowiskiem ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  w sprawie po-
parcia petycji wystosowanej przez lekarzy i lekarzy dentystów do 
Ministra Zdrowia w sprawie modyikacji przebiegu Państwowego 
Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. 
- stanowiskiem Prezydium ORL Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekar-
skiej w sprawie sytuacji związanej z koronowireusem 
- stanowiskiem Prezydium NRL – w sprawie okręgowych zjazdów 
lekarzy w 2020 r. 
- pismem ORL w Szczecinie do Ministra Zdrowia  w sprawie trud-
nej sytuacji lekarzy i lekarzy stażystów  związaną z pandemią CO-
VID- 19 
- apelem Prezydium ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej  do Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie pilnego wydania zaleceń dla 
podmiotów świadczących usługi stomatologiczne
- stanowiskiem Prezydium ORL w Gdańsku  w sprawie poparcia 
Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej  o ogłoszenie stanu klęski żywio-
łowej
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych ustaw
- stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie korzystania przez leka-
rzy i lekarzy dentystów z wolności wypowiedzi
- apelem Prezydium NRL do Prezesa NFZ , podmiotów tworzących 
podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonu-
jącymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwia-
jących wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów 
szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- pismem Wojewody Podkarpackiego dotyczącym  SARS-CoV-2
- stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie regulacji prawnej  zo-
bowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie
- apelem OIL w Szczecinie  do NRL o pilne podjęcie rozmów z wła-
dzami RP w sprawie ustalenia cen urzędowych na środki ochrony 
indywidualnej oraz  środki dezynfekcji dla personelu medyczne-
go, jak również umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom ich 
zakupu

3. Wpłynęła od pacjenta prośba o reakcję iż od 25 tygodni brak 
jest kontaktu z lekarzem rodzinnym – sprawę przekazano do Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.
4. Poruszono sprawę lekarza (…..), który zwrócił się o wydanie 
prawa wykonywania zawodu lekarza. Wątpliwości prawne budzi  
nieścisłość przepisów Ustawy o Zawodzie Lekarza  i Uchwały NRL. 
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Sprawa dotyczy przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza. 
W tej sprawie zwrócono się o wyjaśnienie do Naczelnej Rady Le-
karskiej . 

5. Wpłynęło pismo od lekarza z prośbą o interwencję. Sprawa do-
tyczy uchylania się od spłaty pożyczki przez lekarza i koledzy ży-
ranci zmuszeni są spłacać tę pożyczkę. 
Sprawę skierowano do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

6. Dr Radosław Maksymowicz złożył  wyjaśnienia dotyczące sy-
tuacji w środowisku lekarzy dentystów, w tym braku możliwości 
świadczenia usług stomatologicznych z powodu niemożności 
spełnienia wymogów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia  z 
dnia 24.03.2020 r. przez  część  podmiotów leczniczych. Wynika to 
z braków w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej oraz wyma-
gań lokalowych.

7. W związku z zawieszeniem działalności restauracji w siedzibie 
OIL od stycznia 2020 r. zdecydowano o odstąpieniu od  opłaty 
czynszowej za miesiąc kwiecień. 

8. Podjęto uchwały : 
Nr 181/2020/ P w sprawie przyznania zapomogi losowej oraz na-
grody przez Komisję Bioetyczną ORL w Rzeszowie
Nr 182/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza Mirosław Markiewicz 
Nr 183/2020/P w  sprawie przyznania  prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków  OIL w Rzeszowie - dotyczy 
lekarza  Szymon Małek 
Nr 184/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków OIL w Rze-
szowie – dotyczy lekarza Yassir El Farissi .
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 07 kwietnia  2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały :
Nr 185/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza  Piotr Furman 
Nr 186/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Monika Jarmuziewicz 
Nr 187/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Furman 
Nr 188/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Patrycja Prusak 
Nr 189/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Damian Kolano
Nr 190/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Paweł Aszklar
Nr 191/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Inga Oleszkowicz 
Nr 192/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 

lekarza Agnieszka Mazur
Nr 193/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Ewelina Wolak 
Nr 194/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dawid Wrzesień 
Nr 195/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Sabina Wrzesień 
Nr 196/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Krystian Szkoła
Nr 197/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Ruslan Zavatskyi 

2.  Dwie sprawy przekazano Okręgowemu Rzecznikowi Odpowie-
dzialności Zawodowej  celem rozpatrzenia: 
1/ dot. zachowania lekarza dentysty w czasie pandemii
2/ dot. wizyt telefonicznych (prywatnych)  lekarza psychiatry 

3. Zapoznano się z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej  uchylają-
cą uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XV Krajowego 
Zjazdu Lekarzy.

 4. Otrzymano odpowiedź od Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w 
sprawie odbycia przeszkolenia  przez lekarza  w związku z uchy-
leniem przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

5. Zapoznano się  z Materiałem Informacyjnym Prezydium Naczel-
nej Rady Lekarskiej – „Kilka porad na trudne czasy” – informacja  
zostanie umieszczona na naszej stronie. 

6. Odczytano wyjaśnienia Naczelnej Rady Lekarskiej – w związku z 
docierającymi do NIL sygnałami, które mogą wprowadzać  w błąd 
środowisko lekarskie, NRL informuje, że zawarta przez Minister-
stwo Zdrowia i PZU umowa ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów i pozostałego personelu medycznego 
pracującego w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych  na wypa-
dek wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 – nie była 
konsultowana z Naczelną Izbą Lekarską. 

7. Odczytano   pismo Wojewody Podkarpackiego, który  zwraca 
się do Lubelskiej Izby Lekarskiej o zaopiniowanie kandydatury 
Prof. Doroty Darmochwał – Kolarz (członek Lubelskiej Izby Lekar-
skiej), którą zamierza powołać na stanowisko konsultanta w dzie-
dzinie położnictwa i ginekologii  dla obszaru województwa pod-
karpackiego. 

8. Zapoznano się z pismem Przewodniczącego Filii Podkarpackiej 
SNP PTL, który  w imieniu Filii Podkarpackich terapeutów, doce-
niając poświęcenie i ciężką pracę  lekarzy i pracowników me-
dycznych w czasie pandemii, proponuje im bezpłatne wsparcie 
psychologiczne i konsultacje. Informacja zostanie umieszczona na 
stronie internetowej OIL. 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 14  kwietnia  2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka. 
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Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie  w formie „wideopo-
siedzenia”. 

1. Zapoznano się z pismem  lekarzy OCHUN w Straszęcinie  ZOZ 
Dębica, którzy zwrócili się  do  Izby Lekarskiej z prośbą o inter-
wencję w sprawie prowadzonego przeciw nim hejtu. Prezes ORL 
przedstawił Członkom Prezydium sytuację w Oddziałach Psychia-
trycznych w Straszęcinie. 

2. Odczytano informację od Firmy Raben  Logistics Polska Sp. z 
o.o., która zaoferowała pomoc w bezpłatnej dystrybucji, z okręgo-
wych izb lekarskich  do poszczególnych jednostek służby zdrowia, 
środków ochrony osobistej zakupionych przez Fundację Lekarze 
Lekarzom. 

3. Zapoznano się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia. 

4. Odczytano pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Mini-
stra Zdrowia, w którym zwraca się o doprecyzowanie przepisów 
dotyczących  dbałości o życie i zdrowie pacjentów jak również 
zapewniającym lekarzom i innym osobom wykonującym zawód 
medyczny  bezpieczeństwa prawnego w związku z wypełnianiem 
zadań publicznych  przy zwalczaniu COVID-19. 

5. Naczelna Izba Lekarska wystąpiła  o przesyłanie codziennie ak-
tualnych informacji nt. lekarzy/lekarzy dentystów zakażonych wi-
rusem SARS-CoV-2. 

6. Podjęto uchwały :
Nr 198/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarzowi cudzoziemcowi i wpisania na listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Viktoriia Surzhenko
Nr 199/2020/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 Szymon Małek 
Nr 200/2020/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 Maksymilian Janicki 
Nr 201/2020/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 Patryk Grzegorzak
Nr 202/2020/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 Tomasz Pierog
Nr 203/2020/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 Anna Uliasz 
Nr 204/2020/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 Agnieszka Kaleta 
Nr 205/2020/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 Maja Grochala 
Nr 206/2020/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 Edwin Kowal 
Nr 207/2020/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 Paweł Ożga
Nr 208/2020/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 Katarzyna Różańska 
Nr 209/2020/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 Anna Komenda
Nr 210/2020/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 Piotr Furman 
Nr 211/2020/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 Andrzej Zawadzki 
Nr 212/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Maria Czerwińska 
Nr 213/2020/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 Jaromir Ziomek 
Nr 214/2020/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 Marcin Faber 
Nr 215/2020/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 Agnieszka Wilk 
Nr 216/2020/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 Iwanna Demyda – Musiał 
Nr 217/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Andrzej Bury 
Nr 218/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Łydka 
Nr 219/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Teresa Dziedzic
Nr 220/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Szymczyk 
Nr 221/2020/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie 
w zakładzie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej  
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Kaja Bielak – Ryciuk 
Nr 222/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność 
Leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w miejscu 
wezwania – dotyczy lekarza Olaf Majewski 
Nr 223/2020/P 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 Stepan Lysak 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Z Prac ORL
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Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 21  kwietnia  2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka. 
Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie  w formie „wideopo-
siedzenia”. 

1. Radca prawny mec. Anna Bandelak przedstawiła członkom Pre-
zydium rozporządzenia  oraz projekty rozporządzeń MZ (m. inny-
mi: zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, tarcza antykry-
zysowa). 

2. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę  dr n. med. Jacka Psze-
nicznego  na stanowisko konsultanta ds. chirurgii onkologicznej 
dla obszaru województwa podkarpackiego. 

3. Zapoznano się z prośbą Wojewody Podkarpackiego o przeka-
zanie członkom naszej izby zapytania o gotowość podjęcia pracy 
przy  bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-
-CoV-2  oraz o przekazywanie listy chętnych  do urzędu   woje-
wódzkiego. 
    Zdecydowano, że prośbę Pani Wojewody roześle się do  jedno-
stek służy zdrowia oraz informację umieści się na naszej stronie 
internetowej. 

4. Prezes W. Domka poinformował członków Prezydium o treści 
pisma  do dyrektora ZOZ w Dębicy w sprawie Oddziałów Psychia-
trycznych w Straszęcinie, które zdaniem dyrekcji ZOZ  powinny 
przyjmować pacjentów z koronawirusem. Odczytano również pi-
smo Wojewody  do dyrekcji ZOZ w Dębicy w tej samej sprawie.   

5. Dyskutowano nad problemem:  wykonywać czy nie wykonywać 
testy pracownikom służby zdrowia. Naczelna Izba Lekarska stoi na 
stanowisku, że testy należałoby wykonywać jak największej liczbie 
pracowników ochrony zdrowia. Członkowie Prezydium poparli 
stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej. Prezes W. Domka zwrócił 
uwagę, że wskazanym byłoby tworzyć w szpitalach izolatoria.

6. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
-  Apelem Prezydium ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej  do Prezesa 
Rady Ministrów  w sprawie uregulowania cen środków ochrony 
osobistej
- Apelem Prezydium NRL do Prezesa NFZ  o jak najszersze zapew-
nienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi 
medycznemu
- Apelem Prezydium NRL do Ministra Zdrowia  w sprawie nowe-
lizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z 
COVID-19
- Apelem Prezydium NRL do lekarzy o zlecanie testów na obecność 
koronawirusa w każdym medycznie uzasadnionym przypadku
- Apelem Prezydium NRL do MZ oraz Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych 
w formie kontraktu w okresie kwarantanny lub izolacji w warun-
kach domowych
- Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie projektu zarządze-
nia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  zmieniającego za-
rządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecze-
nia stomatologicznego

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka. 
Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie  w formie „wideopo-
siedzenia”. 

1. Dyskutowano nad  zorganizowaniem XXXIV Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy drogą korespondencyjną. Zjazd był odwołany z po-
wodu epidemii. Członkowie Prezydium byli za organizacją Zjazdu 
droga korespondencyjną. 
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Prezydium zostanie podję-
ta uchwała  w sprawie przeprowadzenia Zjazdu drogą korespon-
dencyjną  wraz z określeniem wzoru karty do głosowania.  

2. Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego, który 
zwraca się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych kandydatów  leka-
rzy i lekarzy dentystów, którzy zostaliby powołani przez Wojewo-
dę  do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie lub 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2  poza szpitalem.
Prośba Pani Wojewody zostanie umieszczona na stronie interne-
towej naszej izby, aby chętni lekarze mogli się zgłaszać do pełnie-
nia tej funkcji.  

3. Odczytano pismo Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, w którym na ręce Prezesa ORL składają podzięko-
wania dla wszystkich lekarzy za to, że w czasie epidemii można 
liczyć na ich pomoc  i poświęcenie.

4. Odczytano pismo Ministerstwa Zdrowia  do Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej, w którym Ministerstwo Zdrowia zwraca się   z 
prośbą  o zaangażowanie samorządu  w zachęcanie lekarzy  do 
podejmowania zatrudnienia  przy bezpośrednim zwalczaniu epi-
demii zakażeń  wirusem SARS-CoV-2. 

5. Zapoznano się z bieżącą korespondencją:
- Apelem Prezydium ORL w Łodzi  do MZ o wydanie jasnych i 
czytelnych przepisów wprowadzających obowiązek poddawania 
personelu medycznego rutynowym  i cyklicznym testom  na za-
każenie wirusem SARS-Co-2. 
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządze-
nia MZ zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie stażu podyplo-
mowego lekarza i lekarza dentysty
- Apelem Prezydium NRL w sprawie zapewnienia warunków nie-
zbędnych do rozpoczęcia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy 
dentystów
-Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie projektu rozporządze-
nia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplo-
mowego lekarza i lekarza dentysty
-Stanowiskiem  Rzecznika Praw  Lekarza w sprawie przypadków 
ostracyzmu społecznego dotykającego lekarzy w czasie epidemii 
koronawirusa.

6. Wiceprezes Radosław Maksymowicz poinformował zebranych, 
że nawiązał współpracę z irmą, która prowadzi produkcję kombi-
nezonów ochronnych dla lekarzy dentystów. 
Kolega Maksymowicz zaproponował, aby z tej możliwości mogli 
skorzystać wszyscy lekarze członkowie naszej izby.  Po dyskusji, 
członkowie Prezydium zdecydowali, aby irma ta umieściła swoją 
ofertę/reklamę (płatną)  na stronie izby, do wiadomości zaintere-
sowanych lekarzy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Z Prac ORL
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Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 5 maja 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka. 
Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie w formie „wideopo-
siedzenia”.

1. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu korespondencyjnego 
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie. Materiały oraz 
karty do głosowania zostały wszystkim delegatom przesłane pocz-
tą, do materiałów dołączona została opłacona koperta zwrotna. 

2. Zdecydowano o przekazaniu środków pomocowych do jedno-
stek Służby Zdrowia celem rozdzielenia między lekarzy pracują-
cych w danej jednostce. 

3. Zapoznano się z pismem Młodych Lekarzy Rodzinnych w spra-
wie ich pracy w czasie epidemii oraz organizacji przez nich opieki 
medycznej dla pacjentów. 

4. Prezes ORL dr Wojciech Domka poinformował zebranych na 
temat spotkania Inspektora Nadzoru oraz projektanta w sprawie 
zakończenia budowy drogi dojazdowej i wykonania odpowied-
niego odwodnienia parkingu. 

5. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL w Rze-
szowie:

 - pismem prezesa NRL w sprawie podejmowania uchwał przez 
Okręgowe Zjazdy Lekarskie, Okręgowe Rady Lekarskie w okresie 
związanym z epidemią. 
- uchwałą ORL w Gdańsku w sprawie poparcia apelu ORL w Łodzi 
kierującego apel do Ministra Zdrowia o wydanie jasnych i czytel-
nych przepisów wprowadzających obowiązek poddawania per-
sonelu medycznego rutynowym i cyklicznym testom na zakaże-
nie wirusem SARS-CO-2
- stanowiskiem Prezydium ORL w Koszalinie w sprawie wprowa-
dzenia zmian legislacyjnych prowadzących do zwolnienie perso-
nelu medycznego, w tym lekarzy z obowiązku podlegania obo-
wiązkowej kwarantannie 
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

6. Poruszono sprawę zaopatrzenia lekarzy dentystów, członków 
OIL w Rzeszowie, w środki ochrony osobistej wymaganych przy 
pracy w gabinetach dentystycznych w czasie epidemii COVID-2. 

7. Pozytywnie zaakceptowano kandydaturę lek. Krzysztofa Przy-
śliwskiego na stanowiska Konsultanta Wojewódzkiego ds. Ochro-
ny Zdrowia województwa podkarpackiego. 

8. Podjęto uchwały:
Nr 224/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza - Aleksandra Serwin
Nr 225/2020/P w sprawie przeprowadzenia XXXIV Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy w drodze korespondencyjnej 
Nr 226/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Katarzyna Górowska
Nr 227/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 

podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Dominika Mulawka
Nr 228/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Paulina Mulawka
Nr 229/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Roksolana Głogowska
Nr 230/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Joanna Porada
Nr 231/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Witalij Zaidel
Nr 232/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej– dotyczy lekarza 
– Renata Jończyk
Nr 233/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą w formie grupowej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarzy – Zbigniew Parkot i Artur Dorski
Nr 234/2020/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Elżbieta Karbarz

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 12 maja 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL  dr Wojciech Domka. 
Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie w formie „wideopo-
siedzenia”.

1. Prezes ORL dr Wojciech Domka poinformował, że montaż klima-
tyzacji w Biurze OIL rozpocznie się w następnym tygodniu. 

2. Zapoznano się z pismem Ordynatorów i Kierowników Oddzia-
łów Okulistycznych Województwa Podkarpackiego do Wojewody 
Podkarpackiego z prośbą o zmianę na stanowisku Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki województwa podkar-
packiego. Prezydium ORL  poparło prośbę Ordynatorów. 

3. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę prof. dr hab. n. med. Mi-
rosława Markiewicza na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie hematologii województwa podkarpackiego. 

4. Zapoznano się z odpowiedzią Dyrektora ZOZ w Dębicy na  pi-
smo Prezydium ORL w Rzeszowie w sprawie utworzenia w Szpi-
talu Psychiatrycznym w Straszęcinie oddziału dla  pacjentów z 
COVID-19.  Pan Dyrektor poinformował, że szpital w Straszęcinie 
spełnia wszelkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne do przyj-
mowania tego typu pacjentów.  Inne zdanie wyrazili lekarze tam 
pracujący w piśmie z dnia 15 maja 2020 r. 

5. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL w Rze-
szowie:
- stanowiskiem Prezydium ORL w Szczecinie w sprawie wynagra-
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dzania lekarzy i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiąz-
kowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
- apelem Prezydium ORL w szczecinie w sprawie zmian do zarzą-
dzenia Prezesa NFZ w sprawie określenie warunków zawierania i 
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju leczenie stomatologiczne. 
- uchwałą Prezydium NRL w sprawie przyznania dotacji na organi-
zację doskonalenia zawodowego 
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie poselskiego projektu 
ustawy o zapełnieniu bezpłatnych maseczek ochronnych
- apelem Prezydium NRL do Ministra Zdrowia o wydanie zaleceń 
dotyczących przyjmowania pacjentów w ramach planowego le-
czenia 
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie zarządzenia Prezesa 
NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenie warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
- listem otwartym Prezesa NRL do Ministra Zdrowia dotyczącym 
potrzeby wznowienia merytorycznego dialogi z Samorządem Le-
karskim, dialogu niezbędnego do bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli, a także zminimalizowania negatywnych skutków go-
spodarczych oraz ich wpływu na sektor ochrony zdrowia 

6. Podjęto uchwały: 
Nr 235/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Paweł Woźniak
Nr 236/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność lecznicą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Tomasz Dziedzic
Nr 237/2020/P w sprawie ponownego przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającego prawa 
wykonywania zawodu lekarza przyznane na czas określony i do-
konania ponownego wpisu do Okręgowego Rejestru Lekarzy OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Viktoriia Surzhenko
Nr 238/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Michał Kardysz

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 19 maja 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
Nr 242/2020/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 – dotyczy lekarza – Ma-
rek Gugała
Nr 243/2020/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 – Jerzy Bobek
Nr 244/2020/P w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Szko-
leniowego
Nr 245/2020/P w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Pomo-
cy Koleżeńskiej
Nr 246/2020/P w sprawie zmiany uchwały Nr 471/99 OLR w Rze-

szowie z dnia 1.06.1999r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów 
podróży oraz innych świadczeń dla osób delegowanych do wyko-
nywania czynności na rzecz OIL w Rzeszowie

2. Prezes ORL dr Wojciech Domka poinformował członków Prezy-
dium w jaki sposób zostały rozdysponowane środki pomocowe 
przesłane z Fundacji „Lekarze Lekarzom”. 
Zdecydowano, że pozostałe niewykorzystane środki zostaną prze-
kazane do Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie oraz do Domów 
Pomocy Społecznej.

3. Wiceprezes ORL lek. dent. Radosław Maksymowicz przedstawił 
odpowiedź na zapytanie Komisji Stomatologicznej ORL przesła-
nego od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
dotyczące postępowania w gabinetach dentystycznych po roz-
poznaniu zakażenia SARS-CoV-2 u pacjenta, który był wcześniej 
przyjmowany w gabinecie stomatologicznym i kwarantanny u 
personelu medycznego i ich rodzin. 

4. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL w Rze-
szowie:
- pismem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Prezesa ORL, Prze-
wodniczącego OSL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w sprawie wznowienia biegu terminów proceso-
wych i sądowych z zakresu odpowiedzialności zawodowej
- stanowisko Prezydium ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w spra-
wie sprzeciwu nasilonym ostatnio zjawiskom hejtu i ostracyzmu 
społecznego, które dotykają lekarzy i lekarzy dentystów - pismem 
Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związku Pielęgniarek 
Operacyjnych i Anestezjologicznych, Pani Katarzyny Ciura, Klinicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w sprawie prze-
kazania środków pomocowych dla pielęgniarek

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 26 maja 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 
przesłało do OIL w Rzeszowie 20 bezpłatnych egzemplarzy wyda-
nej w 2019r. publikacji „Wytyczne dla lekarzy kierujących na bada-
nia obrazowe. Wydanie ósme” – bezpłatne egzemplarze zostaną 
rozdysponowane do pracowni RTG na terenie OIL w Rzeszowie.

2. Zapoznano się ze wspólnym komunikatem: Przewodniczącej 
Konwentu Prezesów Izb Lekarskich - Magdy Wiśniewskiej, Prze-
wodniczącego Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucje 
sprzętu Pawła Czekalskiego, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej An-
drzeja Matyi w sprawie sprzętu ochronnego dla lekarzy zakupio-
nego przez Fundację Lekarze Lekarzom.

3. Odczytano pismo Zastępcy Sekretarza NRL Artura Drobniaka do-
tyczące zgłaszania kandydatów na Konsultacja Krajowego w dzie-
dzinach: chirurgii szczękowo-twarzowej oraz gastroenterologii. 

4. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie poinformowało o 
odwołaniu, z powodu pandemii koronawirusa Covid-19, Jubile-
uszowej Konferencji Naukowej poświęconej XXX - leciu Polskiego 
Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

5. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informację, że wycena 
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produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa Sars-
-CoV-2 - uległa zmianie zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdro-
wia.

6. Oddział Podkarpacki NFZ przekazał informacje o wdrożeniu re-
guł weryikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-
-zdrowie (P1) – informacja ta zostanie umieszczona na stronie OIL 
w Rzeszowie.

7. Doktor Maria Szuber poinformowała zebranych, że z powodu 
pandemii Covid-19, Komisja Sportu i Turystyki ORL w Rzeszowie 
odwołuje Rajd Górski Służby Zdrowia „Bieszczady 2020”.

8. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol.: Iwona Mazur, 
Katarzyna Gawłowska, Magdalena Janicka, Karolina Wikiera, Pauli-
na Opalińska-Zielonka.

9. Radca Prawny Anna Bandelak poinformowała członków Prezy-
dium o nowych projektach i rozporządzeniach:
1/ udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą w zakresie zgody ubezpieczo-
nego z wskazaniem daty i formy jej wyrażenia
2/ zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej inansowa-
nych ze środków publicznych poprzez dodanie uprawnień kobiet 
w ciąży do bezpłatnych leków
3/ zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standar-
dów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 
COVID-19 w zakresie zadań kierownika podmiotu leczniczego 
4/ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 2 czerwca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
Nr 247/2020/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 Korzyńska
Nr 248/2020/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 – Paweł Arkadiusz Aszklar
Nr 249/2020/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 – Dawid Wrzesień
Nr 250/2020/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 Rożek
Nr 251/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza – Paweł 
Teplicki
Nr 252/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza – Magdalena Tomas
Nr 253/2020/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 – Tomasz Łukasz Chmielewski
Nr 254/2020/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 – Paweł Zahorski
Nr 255/2020/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 – Małgorzata Kubis
Nr 256/2020/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, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Paweł Jan 
Marczak
Nr 257/2020/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, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Magdalena 
Partyka - Zając

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia.

3. Zapoznano się z uchwałami i stanowiskami Prezydium NRL.

4. Prezes dr Wojciech Domka odczytał list otwarty Prezesa NRL 
Andrzeja Matyji do Prezesa Zarządu TVP SA w sprawie bulwersują-
cych wypowiedzi Pana Wojciecha Brzozowskiego jakie miały miej-
sce w trakcie programu „Pytanie na Śniadanie” na antenie TVP 2 
w dniu 23.05.2020 r. Dr Wojciech Domka poinformował członków 
Prezydium, że w tej samej sprawie  wypowiedział się na łamach 
Gazety Codziennej Super Nowości z 1.06.2020r. Informację o tej 
wypowiedzi przekazano Prezes Fundacji Watch Health Care Pani 
Milenie Kruszewskiej, która zwróciła się do wszystkich okręgo-
wych izb lekarskich o odpowiedź dlaczego nie zdecydowali się 
zabrać głosu w tej sprawie. 

5. Zapoznano się z odpowiedzią MZ na apel Prezydium NRL w 
sprawie publikacji aktualnych danych statystycznych dotyczących 
liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycz-
nego z podziałem na poszczególne zawody. Zdaniem NRL infor-
macje te są gromadzone, jednak nie są na bieżąco publikowane. 
W związku z powyższym NRL wezwała Ministra Zdrowia i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, aby na bieżąco monitorowali stan 
zdrowia kadr medycznych w Polsce w okresie epidemii. 

6. Zapoznano się ze wspólnym komunikatem przedstawicieli Pre-
zydium NRL i kierownictwa MZ po spotkaniu w dniu 25.05.2020r. 
W komunikacie przedstawiono następujące kwestie:
1/ kontrakty NFZ w 2020r. – stan prac nad zapowiadanymi wcze-
śniej przez MZ rozwiązaniami legislacyjnymi w celu wykorzysta-
nia limitów i kierunek tych zmian w lecznictwie szpitalnym, lecz-
nictwie ambulatoryjnym, stomatologii. Prezydium NRL zwróciło 
uwagę na trudną sytuację szpitali w okresie pandemii. Z uwagi 
na przerwę w realizacji świadczeń planowych co może przełożyć 
się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Prezydium NRL za-
proponowało oddzielne rozliczenie 2020r. i korekty w wykonywa-
niu zaległych procedur w standardzie wypłaty uśrednionej 1/12 z 
„czynnych miesięcy za miesiące przerwania udzielania świadczeń 
planowych”. 
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Omówiono kwestie niskiej wyceny procedur i niedoinansowania 
świadczeń w stomatologii przy znacznie zwiększonych kosztach 
udzielania świadczeń w związku z pandemią. 
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję wydłużenia wyko-
nania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy 
2021r. Poinformowano o zrealizowanej podwyżce wycen w szpi-
talnictwie i zapewniono o realizacji zapowiedzi o podwyżkach w 
AOS od 1.07.2020r. i 1.01.2021r. Kwestia projektu w sprawie stoma-
tologii z powodu pandemii niestety uległa opóźnieniu i zostanie 
ponownie opracowana. 
2/ rekomendacje dotyczące powrotu do udzielania planowych 
świadczeń zdrowotnych oraz pracy sanatorium i uzdrowisk z 
uwzględnieniem badania na SARS-COV-2
3/ Prezydium NRL przedstawiło swoje obawy związane z organi-
zacją egzaminów lekarskich oraz organizacją kształcenia podyplo-
mowego, szczególnie w dziedzinach zabiegowych, w stanie epi-
demicznym i bezpośrednio po jego zakończeniu 
4/ przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili uwagę na ko-
nieczność pilnej nowelizacji rozporządzania MZ w sprawie spo-
sobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych 
orzeczeń Sądów Lekarskich

7. Po raz kolejny Prezes ORL dr n. med. Wojciech Domka wyraził 
swoje zaniepokojenie i dezaprobatę sposobem, w jaki przepły-
wają informacje miedzy Wiceprezesem NRL Andrzejem Cisło, Ko-
misją Stomatologiczną przy NRL a Komisją Stomatologiczną ORL 
w Rzeszowie. Korespondencja ta omija Prezesa i Prezydium ORL 
w Rzeszowie, osoba odpowiedzialna, czyli Wiceprezes lek. dent. 
Radosław Maksymowicz równocześnie Przewodniczący Komisji 
Stomatologicznej nie informuje wyżej wymienionych organów 
w sposób przewidziany uchwałą ORL dotyczącą działania Komi-
sji Stomatologicznej. Bulwersującym pozostaje nie procedowany 
temat, z którym członkowie Prezydium identyikują się i popierają, 
natomiast sposób, który nie pozwala wyżej wymienionym orga-
nom na zapoznanie się z tematem i podjęciu decyzji.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokół z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 9 czerwca 2020r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego w sprawie Kon-
sultanta Wojewódzkiego do spraw Okulistyki  dla województwa 
podkarpackiego. . 

2. Zapoznano się z prośbą lekarza A.F. o rozłożenie na raty zale-
głych składek. Lekarz zobowiązał się systematycznie wpłacać raty, 
poinformował, że dokonał już dwóch wpłat.  Członkowie Prezy-
dium uznali, że rozważą rozłożenie zaległości na raty w sytuacji, 
gdy księgowość potwierdzi wpłynięcie zapowiedzianych wpłat. 

3. Wytypowano przedstawicieli ORL do konkursów na stanowiska 
Pielęgniarek Oddziałowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim 
Nr 2 w Rzeszowie w osobach: 
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu Dorosłych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narzą-
du Ruchu Dzieci i Dorosłych – kol. Krystyna Piasecka
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Na-

rządu Ruchu Dzieci w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu Dzieci i Dorosłych – kol. Krystyna Piasecka
- Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumato-
logii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa – kol. Krystyna Cyran
- Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego w Klinice Kardio-
chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – kol. Krystyna 
Cyran
- Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiochirurgii z Pododdziałem 
Chirurgii Naczyniowej – kol. Krystyna Cyran

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wypłynęła do 
OIL w Rzeszowie:
- Uchwałą Prezydium NRL w sprawie ustanowienia przedstawicieli 
NRL do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej 
egzaminy specjalizacyjne
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządze-
nia MZ w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia mie-
sięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje 
w ramach rezydentury
- Uchwałą Prezydium NRL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
inansowego NIL za rok 2019
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie poselskiego projektu 
ustawy o Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia w sprawach związa-
nych z zachowaniami o charakterze pedoilskim osób duchow-
nych 
- Stanowiskiem ORL w Gdańsku w sprawie wynagradzania lekarzy 
i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiązkowej kwaran-
tannie lub izolacji w warunkach domowych
- Stanowiskiem ORL w Gdańsku o wprowadzenie zmian do zarzą-
dzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju leczenie stomatologiczne
- Stanowiskiem Prezydium ORL w Szczecinie w przedmiocie pro-
jekty rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- Prośbą Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło do Przewodniczących 
Komisji Stomatologicznych okręgowych rad lekarskich o przysła-
nie sprawozdań pracy komisji obecnej kadencji
- Listem Prezesa ORL w Krakowie do Prezesa NFZ w sprawie zało-
żeń przyjętych w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącym 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
- Pismem Prezesa NRL do Prezesów ORL informującym o wyroku 
NSA, który dotyczy obowiązku udostępniania przez NRL danych z 
Centralnego Rejestru Lekarzy. 

5. Podjęto uchwały:
Nr 258/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy 
lekarza – Krzysztof Zieliński
Nr 259/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy 
lekarza – Magdalena Mularska
Nr 260/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy 
lekarza – Dawid Dzido
Nr 261/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy 
lekarza – Diana Widz
Nr 262/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na konty-
nuację stażu podyplomowego – dotyczy lekarza – Diana Widz

Na tym posiedzenie zakończono

Z Prac ORL
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Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia

Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

Prawo

1. Zmiana rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług zdrowotnych  / Dz.U20.437,545-547/

2. Ustawa o leczeniu niepłodności  / Dz.U.20.442 t.j./

3. Zmiana rozp. w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej  / Dz.U.20.456/

4. Zmiana rozp. w sprawie gwarantowanych świadczeń opieki paliatywnej  / Dz.U.20.457/

5. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych  / Dz.U.20.464/

6. Zm. rozp.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  Dz.U.20.466

7. Ogłoszenie stanu epidemii / Dz.U.20.491,522,531/

8. Zmiana rozp. w sprawie wykazu chorób powodujących obowiązkową hospitalizację  / Dz.U.20.510/

9. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.10.514 t.j/

10. Zmiana rozp. w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności  / Dz.U.20.534/

11. Zmiana rozp. w sprawie leczenia krwią / Dz.U.20.535/

12. Standard organizacyjny opieki w izolatoriach  / Dz.U.20.539/

13. Zmiana rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów / Dz.U.20.578/

14. Standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego, izjoterapeuty, 

ratownika medycznego  / Dz.U.20.581/

15. Postępowanie ze zwłokami i szcątkami ludzkimi  / Dz.U.20.585/

16. Standard opieki w izolatoriach  / Dz.U.20.597/

17. Rozp. MZ w sprawie chorób zakażnych powodujących obowiązek hospitalizacji, izolacji, kwarantanny  / Dz.U.20.607/

18. Zmiana rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Dz.U.20.612/

19. Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 / Dz.U.20.625/ zm.Dz.U.20.873/

20. Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią  / Dz.U.20.658/

21. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej  / Dz.U.20.666/

22. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego  / Dz.U.20.685 t.j/

23. Zmiana rozp. w sprawie recept  / Dz.U.20.690/

24. Szczególne rozwiązania wspierające COVID-19  / Dz.U.20.694/

25. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z COVID-19  / Dz.U.20.695/

26. Zmiana rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.696/

27. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.20.702 t.j/

28. Zmiana rozp. w sprawie kas rejestrujących  / Dz.U.20.732/

29. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w celu przeciwdziałania COVID-19  / Dz.U.20.748,749,790,791/

30. Zmiana rozp. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach  / Dz.U.20.761,847/

31. Rozp. MZ w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z po-

dejrzeniem COVID-19  / Dz.U.20.775/

32. Zmiana rozporządzenia MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.20.776/

33. Informacje udzielane zakładom ubezpieczeń  przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  / Dz.U.20.784/

34. Rozp. MZ w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z COVID-19  / Dz.U.20.792,820 /

35. Rozp. MZ w sprawie kwaliikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia  / 

Dz.U.20.812/

36. Tryb orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do 21 roku życia i zawodników sportowych  / Dz.U.20.817/

37. Ustawa o Prawach Pacjenta  / Dz.U.20.849 t.j/

38. Zmiana rozp. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu / 

Dz.U.20.850/

39. Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z COVID-19  / Dz.U.20.875/

40. Rozp. RM w sprawie ustanowienia ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z COVID-19  / Dz.U.20.878/

41. Zmiana rozp. MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów / Dz.U.20.963/

42. Ustawa Prawo Farmaceutyczne  / Dz.U.20.944 t.j/

43. Zm. ustawy o świadczeniach zdrowotnych inansowanych ze środków publicznych / Dz.U.20.945/ - wchodzi w życie z dniem 1 

lipca 2020 r w zakresie bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

44. Rozp. MF w sprawie przedłużenie terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.20.1059/
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Lekarz nie może płacić za badania zlecane pacjentom:

Prawo

Zobowiązywanie lekarza do ponoszenia kosztów zlecanych pacjentowi badań – narusza zbiorowe prawa pacjenta – uznał rzecznik praw 
pacjenta w decyzji dotyczącej jednej z placówek z województwa mazowieckiego.
Rzecznik uznał, że postanowienia umowne obciążające lekarzy kosztami przepisanych badań nie powinny być stosowane. Jest to niepra-
widłowy sposób organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ńie można lekarza stawiać w sytuacji potencjalnego konliktu 
interesu – jego własnego i pacjenta. Rzecznik uznał, że taka praktyka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością.  Rzecznik zapowiada już kolejne 
decyzje w indywidualnych sprawach.
Niewykonanie decyzji rzecznika jest podstawą do nałożenia kary w wysokości do 500 tys. zł.

Przedłuża się terminy w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicz-
nym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2021 r – dotyczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy 
i lekarzy dentystów.
Podstawa prawna : Rozp. MF z dnia 10.06.2020 r / Dz.U.20.1059/

Lekarze i lekarze dentyści mają czas na mocy nowych regulacji na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 .10.2020 r. Prze-
dłużenie terminu zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z COVID -19  / Dz.U.20.875/

Zmiany dotyczące udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:
Z dniem 4 maja 2020 r weszło w życie rozp. MZ z dnia 28.04.20 r w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeniowym przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą  / Dz.U.20.784/. Przepisy określają elementy jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu. 
Do takiego wystąpienia należy dołączyć informacje o wyrażeniu zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego wraz 
ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.

Czas trwania stażu podyplomowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu w związku ze stanem epidemii i niezrealizowaniem programu 
stażu.  Lekarz stażysta, który nie może zrealizować programu stażu z powodu stanu epidemii  -  za czas niezrealizowanego stażu otrzy-
muje wynagrodzenie, o ile zgłosi swemu pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość jego realizacji.
Podstawa prawna: zmiana rozp. MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.20.776./

Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej mające bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażony-
mi wirusem SARS-CoV-2  - nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem tego wirusa.
Wykaz stanowisk opracowuje kierownik podmiotu leczniczego .
Szczegóły  - Standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom……….../ Dz.U.20.775  / - wchodzi 
w życie z dniem 29.04.2020 r

Z dniem 15 kwietnia 2020 r wchodzi w życie nowe  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U.20.666/.
Dokumentację medyczną można prowadzić na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.
Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r zachowują ważność po tym terminie.
Dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego mogą prowadzić dokumentację na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do 
dnia 31 grudnia 2021 r.
Zgodnie z nowy rozporządzeniem – dokumentacja medyczna będzie prowadzona w postaci elektronicznej. W postaci papierowej tyl-
ko wówczas gdy warunki organizacyjno- techniczne nie będą na to pozwalały. Przez brak warunków rozumie się stały brak rozwiązań 
informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia tej dokumentacji w postaci elektronicznej.  Nie będzie już można prowadzić  
tej dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej. Należy wybrać tylko jedną z nich - jako podstawową przyjmuje się tą prowa-
dzoną w postaci elektronicznej.

Przedłużenie terminu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Uwaga – termin sprawozdania o odpadach:

UWAGA – Lekarze stażyści:

Uwaga : nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej



28 B e  O ęg we  I  Le e

Aktualności

Zmiana art. 37a k.k.
- wejście w życie i możliwe

konsekwencje dla środowiska lekarskiego
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana potocznie tarczą 
antykryzysową 4.0 (tj. ustawa o dopłatach do oprocento-
wania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COVID-19), która została podpisana przez 
Prezydenta RP w dniu 22 czerwca 2020 r., została ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r. 

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów. 
Art. 38 omawianej ustawy wprowadzający zmiany do ko-
deksu karnego, m.in. zmianę art. 37a Kodeksu karnego 
wchodzi w życie dzisiaj (24 czerwca 2020 r.).

2. Konsekwencje zmiany art. 37a kodeksu karnego  
Zmiana art. 37a kodeksu karnego będzie miała wpływ na 
zasady wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagro-
żone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat., 
co obejmuje m.in. te przestępstwa, które mogą być popeł-
nianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, 
takie jak:
•	 nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
•	 nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu (art. 156 § 2 k.k.);
•	 narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy cięż-

kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.),
•	 nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez bie-

głego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cy-
wilnym (art. 233 § 4a k.k.).

•	

Wprowadzona zmiana art. 37a kodeksu karnego nie ozna-
cza automatycznie, że w każdej tego rodzaju sprawie bę-
dzie orzekana przez sąd kara pozbawienia wolności. Sąd 
nadal będzie mógł np. warunkowo umorzyć postępowa-
nie, warunkowo zawiesić wykonanie kary albo orzec za-
miast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę 
ograniczenia wolności – niemniej jednak po nowelizacji 
kodeksu karnego sąd będzie miał mniejszą niż dotychczas 
swobodę orzekania.

W ocenie samorządu lekarskiego przekształcenie art. 37a 
kodeksu karnego znosi tzw. dyrektywę pierwszeństwa 
kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia 
wolności. Wydaje nam się, że ewentualne odstąpienie od 
wymierzenia kary pozbawienia wolności sąd będzie uza-
leżniał od tego, jaka byłaby w danej sprawie wysokość 
kary pozbawienia wolności. Sąd, stosując przepis art. 37a, 
zapewne powinien najpierw hipotetycznie ustalić wyso-

kość kary pozbawienia wolności, a dopiero potem – jeżeli 
uzna, że kara ta nie byłaby surowsza od roku – uzasadniać, 
dlaczego uważa, że zamiast tej kary wystarczająca będzie 
kara grzywny albo ograniczenia wolności (np. polegająca 
na potrącaniu od 10 do 25% wynagrodzenia na cel spo-
łeczny).

Ponadto, wymierzając karę grzywny albo karę ograni-
czenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności sąd 
będzie jednocześnie związany koniecznością orzeczenia 
środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku, 
co w przypadku lekarzy i innych osób wykonujących za-
wody medyczne może oznaczać m.in. orzeczenie czaso-
wego zakazu wykonywania zawodu lekarza.

3. Zastosowanie znowelizowanych przepisów do czynów 
popełnionych przed 24 czerwca 2020 r. 
W ustawie zwanej tarczą 4.0 brak jest szczególnych przepi-
sów przejściowych odnoszących się do reguł stosowania 
art. 37a kodeksu karnego w sytuacji, gdy czyn zabroniony 
popełniony został przed wejściem w życie zmiany art. 37a.
To naszym zdaniem oznacza, że do takiej sytuacji należy 
stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 4 kodeksu kar-
nego, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowią-
zuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, 
stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować usta-
wę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla 
sprawcy.
Ustawa względniejsza dla sprawcy to taka, która stwarza 
możliwość osądu korzystniejszego dla interesów sprawcy 
– ocena taka musi być dokonana z uwzględnieniem oko-
liczności konkretnej sprawy i wszystkich przepisów kodek-
su karnego mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

Można więc przyjąć, że co do czynów popełnionych od 
dnia wejścia w życie przepisów tzw. tarczy 4.0, czyli od 
dnia 24 czerwca 2020 r., sądy będą stosowały przepisy ko-
deksu karnego w wersji uwzględniającej nową treść art. 
37a i wiążące się z tym konsekwencje, natomiast do czy-
nów popełnionych przed dniem 24 czerwca 2020 r., sąd 
będzie mógł zastosować przepis art. 37a w dotychczaso-
wym brzmieniu, o ile uzna, że w okolicznościach danej 
sprawy jest to względniejsze dla sprawcy.

Zródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/4908-zmiana-art-37a-
kk-wejscie-w-zycie-i-mozliwe-konsekwencje-dla-srodowiska-
lekarskiego
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Aktualności

Dentyści leczący na NFZ znaleźli się w 
trudnej sytuacji - RPO wystąpił do Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia
•	 Dentyści w  lutym zwracali się do NFZ o podniesie-

nie wartości punktu kontraktowego o 25% z powo-
du wzrostu kosztów utrzymania indywidualnych 
praktyk. Nie otrzymali odpowiedzi

•	 W związku z epidemią pojawiły się zaś wytyczne dla 
gabinetów stomatologicznych, nakładające znacz-
ny reżim sanitarny: dentyści musieli sami kupić dro-
gi sprzęt i środki podwyższonej ochrony

•	 Szacują, że kilkusetkrotnie wzrosły ich koszty i pytają, 
czy mają pracować dla idei?

•	 RPO poprosił Prezesa NFZ o ustosunkowanie się do 
tych zarzutów

Dentyści w połowie lutego 2020 r. zwracili się do NFZ o 
podniesienie wartości punktu kontraktowego o 25% z 
powodu wzrostu kosztów utrzymania indywidualnych 
praktyk lekarskich i postępującej inlacji. Nie otrzymali 
odpowiedzi. Tymczasem w związku z epidemią korona-
wirusa pojawiły się wytyczne dla gabinetów stomatolo-
gicznych, nakładające znaczny reżim sanitarny: dentyści 
byli zmuszeni zakupić z własnych środków drogi sprzęt 
i środki podwyższonej ochrony osobistej m.in. oczysz-
czacze powietrza, ozonatory, lampy UvC, gogle, maski, 
przyłbice, kombinezony, osłony na buty, czepki, dozow-
niki i płyny dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy ust-
nej, termometry bezdotykowe, jednorazowe fartuchy 
ochronne, rękawice.Szacują, że nastąpił kilkusetkrotny 
wzrost poniesionych przez nich kosztów.

RPO zwraca uwagę, że lekarze dentyści w ramach kon-
traktu z NFZ, od wielu lat pomagają pacjentom w utrzy-
maniu zdrowia jamy ustnej, których z różnych przyczyn 
nie stać na leczenie komercyjne. Z reguły są to osoby 
starsze, wymagające opieki stomatologicznej, tak jak wi-
zyty lekarza rodzinnego.

Dentyści podkreślają także, że w ostatnim czasie nakła-
dy na stomatologię zmalały z 3,8% do 2,0%. Obecnie 
Ministerstwo Zdrowia przeznacza na leczenie jednego 
pacjenta około 45 zł na rok. Jak wskazują przedstawicie-
le tej grupy zawodowej, ostatnia minimalna podwyż-
ka ceny za punkt miała miejsce w 2008 roku. Wówczas 
NFZ wycenił wartość punku kontraktowego od 0,90 zł 
do 1,13 zł w zależności od regionu Polski. Wobec czego, 
przez 12 lat przedstawiciele tego zawodu są zmuszeni 
pracować za tę samą kwotę.
Przez ten okres kilkakrotnie wzrosły koszty, które musza 
ponosić lekarze dentyści np. najmu lokalu, materiałów 

do leczenia, narzędzi, przeglądu sprzętu, odpadów me-
dycznych, asysty lekarskiej. Ponadto niektóre świadcze-
nia nie są w ogóle ujęte w wykazie np. porada lekarska, 
wypisanie recepty, skierowania, zaświadczenie o bra-
ku przeciwwskazań do operacji, korekta protezy. Są to 
czynności wykonywane za 0 punktów, czyli bez gratyi-
kacji inansowej.
Sytuacja jest o tyle trudna, że w czasie epidemii oprócz 
wprowadzonego rygoru sanitarnego, ograniczono czę-
stotliwość przyjęć, a ceny, zwłaszcza środków ochrony, 
wzrosły wielokrotnie. Obecnie, zgodnie z zaleceniami 
Ministerstwa Zdrowia, jeden pacjent ma być przyjmo-
wany co jedną godzinę pracy gabinetu. Tym samym 
lekarze dentyści będą przyjmować mniej pacjentów, 
co przy obecnie niskiej wycenie świadczeń spowodu-
je spadek otrzymywanych zarobków. W związku z tym 
lekarze dentyści są zmuszeni ponosić ogromne koszty, 
celem dostosowania gabinetów do nowych warunków 
pracy.

Rzecznika niepokoi, że przedstawiona sytuacja stano-
wi zagrożenie dla pacjentów, którzy mogą być pozba-
wieni dostępu do świadczeń stomatologicznych. Co 
więcej, z otrzymywanych skarg wynika, że że zmniejsza 
się dostęp obywateli do zagwarantowanego leczenia 
stomatologicznego z uwagi na rezygnację kolejnych 
świadczeniodawców, a pacjenci nie mają informacji o 
wyznaczonych innych terminach udzielonego świad-
czenia, czy innym podmiocie, który mógłby udzielić 
świadczeń w ramach środków publicznych, problema-
tyczny bywa też dostęp do dokumentacji medycznej 
w związku z zamykaniem się gabinetów. Szacuje się, że 
w ubiegłym roku około 10% lekarzy dentystów podjęło 
decyzję o rezygnacji ze współpracy z NFZ.

RPO zauważył, że prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
negatywnie oceniło projekt zarządzenia Prezesa Naro-
dowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju leczenie stomatologiczne. Brakuje też aktualnych 
zaleceń Ministra Zdrowia w sprawie postępowania przy 
udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji 
ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
będących rekomendacją zakresu udzielania świadczeń.

Żrodlo rpo.gov.pl
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Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

System w czasach 

zarazy

Chyba nikt z naszych rodaków, słuchając w stycz-
niu br. wiadomości  z Chin, tak naprawdę nie 
wierzył, że wirus z Wuhan dotrze do nas, że pro-

blemy Chińczyków bardzo szybko staną się również 
problemami naszymi. Zapewne z zainteresowaniem 
obserwowaliśmy działania epidemiologów i lekarzy, 
budowę polowego szpitala zakaźnego w 2 tygodnie 
oraz z dystansem wysłuchiwaliśmy uspokajających za-
pewnień polityków wszelkiej maści po obu stronach 
muru. Warto zwrócić uwagę na rolę, jaką odegrali w tej 
sprawie właśnie politycy. Najpierw urzędnicy chińscy 
zapewniali, że to sprawa lokalna, że nic się nie stało, 
że wszystko jest pod kontrolą. Później do tego chóru 
dołączyli członkowie wielu innych rządów, zapewne 
w „trosce o dobro swoich społeczeństw”. Ponieważ 
choroby zakaźne czasami przybierają postać epide-
mii, co w dobie dużej migracyjności społeczeństw 
jest szczególnie łatwe, ich skutki mogą wywoływać 
poważne implikacje gospodarcze, a więc inansowe. 
Podejrzewam, że właśnie o pieniądze chodziło rzą-
dom wielu krajów, które jakby do końca nie wierzyły, 
że to się jednak dzieje. Nawet w czasie, kiedy choroba 
została zawleczona do Włoch, w niektórych krajach 
nie zrobiono dosłownie nic. Pod tym względem naj-
gorzej wypadły takie kraje jak Hiszpania, Wielka Bryta-
nia czy Szwecja, ale Francja czy Niemcy też nie mają 
się czym pochwalić. Dopiero masowe zgony we wła-
snych krajach i protesty społeczne wymusiły reakcje, 
które, niestety, były już mocno spóźnione. Z dzisiejszej 
perspektywy wyraźnie widać, że nasz rząd zareagował 
wcześnie. Pierwsze działania, polegające na  zamknię-
ciu granic, szkół i uczelni, a także przeniesienie, tam 
gdzie to było możliwe, pracy do domów pracowni-
ków, wydawały się wtedy jakby na wyrost. Dzisiaj wi-
dać, że były to działania traione nie tylko w czasie, 
ale także adekwatne do bieżącej sytuacji. Na szczeblu 
krajowym podjęto odpowiednie decyzje, wdrożono 
działania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu epide-
mii. Minusem było tylko to, że epidemia pojawiła się 
w kraju z głęboko niedoinansowanym i maksymalnie 
zbiurokratyzowanym systemem opieki zdrowotnej. 
Wystąpiły ogromne problemy z zaopatrzeniem w in-
dywidualne środki ochrony, ale również płyny dezyn-
fekcyjne i niektóre leki. Podjęte działania na szczeblu 

centralnym długo okazywały się nieskuteczne, bo 
cały świat szukał maseczek, przyłbic, środków do de-
zynfekcji. Przy okazji wyszło na jaw, że produkcja tych 
deicytowych towarów odbywa się głównie w… Chi-
nach. Kilka miesięcy temu mieliśmy kłopoty z produk-
cją niektórych leków, bo zawiódł dostawca substancji 
czynnych, który pochodził z… Chin. Ta sytuacja poka-
zała jak groźna może być presja ekonomiczna, naka-
zująca uzyskanie maksymalnego zysku w jak najkrót-
szym czasie. Wielu producentów, w tym także leków, 
przeniosło produkcję do Chin, bo tam, dzięki półdar-
mowej pracy, można osiągnąć ekonomiczny „Everest”. 
Ale przy zawirowaniach epidemicznych, społecznych 
czy politycznych w Chinach, gospodarki innych kra-
jów dostają zadyszki lub wręcz leżą. Ale najważniejsze, 
żeby było tanio!

DIABEŁ TKWI W SZCZEGóŁACH

Adekwatne pod względem czasowym i merytorycz-
nym działania rządu, w tym szczególnie Ministerstw 
Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych na pewno przy-
czyniły się do, trzeba to wyraźnie powiedzieć, do-
brego wyniku ogólnego. Na tle innych europejskich 
państw, w tym także członków Unii Europejskiej, wy-
padliśmy dobrze lub bardzo dobrze. Zarówno ilość 
zachorowań, ok. 29 tys., jak i śmiertelność, ok. 1,25  tys., 
plasują nas w europejskiej i światowej czołówce. Jak 
na razie. Ale są też pewne, istotne aspekty, które nie 
sposób pominąć, choćby po to, żeby wyciągnąć wła-
ściwe wnioski na przyszłość. 

Po pierwsze- epidemia jeszcze się nie skończyła, a 
my już otrąbiliśmy sukces. To daje, przynajmniej nie-
którym osobom, fałszywe poczucie bezpieczeństwa i 
zaniechanie środków ostrożności- np. noszenia mase-
czek w pomieszczeniach, udział w imprezach maso-
wych itp. 

Po drugie- to, co udało się dość dobrze na szczeblu 
krajowym, nie zawsze wyglądało dobrze na szczeblu 
regionalnym (samorządy wojewódzkie) czy lokalnym 
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(poszczególne szpitale). Epidemia pokazała, jak w wie-
lu przypadkach nieudolne jest zarządzanie ochroną 
zdrowia w samorządach wojewódzkich i powiato-
wych ale także w wielu zakładach ochrony zdrowia. 
Przekleństwo lokalnych układów partyjnych, owocu-
jące pełnieniem stanowisk kierowniczych przez lu-
dzi nie mających nie tylko właściwej wiedzy, ale też 
wyobraźni i zwykłej przyzwoitości, skutkowało, szcze-
gólnie w początkowej fazie epidemii, bałaganem de-
cyzyjnym i organizacyjnym, sprzecznym wytycznymi 
i zarządzeniami oraz wszechobecną indolencją mar-
szałków, starostów , dyrektorów i szefów komitetów 
antykryzysowych. To właśnie ci urzędnicy pozostawili 
cały ciężar odpowiedzialności na barkach personelu 
medycznego, a zwłaszcza lekarzy. Przykładów takich 
niekompetentnych, bezdusznych, bezradnych urzęd-
ników i dyrektorów nie musimy szukać w innych woje-
wództwach! Niestety! Bardzo kulała organizacja ośrod-
ków kwarantanny. Nie funkcjonował system odbioru 
osób powracających z zagranicy. Zamiast autobusu, 
który przewoziłby te osoby z lotniska do ośrodków 
odosobnienia, były autobusy i pociągi, ale na własną 
rękę. W Rzeszowie, dla osób, które nie mały warunków 
domowych do odbycia kwarantanny, proponowano 
hotel- 4,5 tys. zł za 2 tyg. Ograniczenia funkcjonowania 
szpitali, zamykanie przychodni, ograniczenie opieki 
nad kobietami w ciąży, opieka pediatryczna czy onko-
logia- to wszystko nie miało znamion przemyślanego 
planu, który byłby oparty na wiedzy medycznej i epi-
demiologii, ale raczej… rosyjskiej ruletki. Poza tym co 
kilka dni pojawiały się zmiany, których celem nie było 
poprawienie czy udoskonalenie wcześniejszych za-
rządzeń, ale ich zupełne odwrócenie. To powodowało, 
że pracowało się nam źle. W  nietypowych sytuacjach 
byliśmy sam na sam z niebezpiecznym wirusem i mu-
sieliśmy działać szybko, skutecznie i bezpiecznie dla 
pacjenta ale także dla nas samych. My byliśmy i ciągle 
jeszcze jesteśmy na pierwszej linii frontu, a nasi przy-
wódcy… rozdają już sobie medale i premie, bo prze-
cież zrobili to tanio!

Po trzecie- w ostatnich tygodniach OZZL wystąpił z 
inicjatywą do ministra zdrowia, żeby wszystkim le-
karzom przyznać dodatek w wysokości 10 tys. zł, w 
myśl rozporządzenia z 29 kwietnia, za pracę w wa-
runkach epidemii i zrezygnowani e z zatrudnienia w 
innych placówkach. Miało to kolosalne znaczenie dla 
ograniczenia epidemii, bo wykryto wiele przypad-
ków, kiedy zakażenie przenosiło się poprzez personel 
zatrudniony w kilku placówkach. Wniosek ten został 
niezauważony! W każdym razie do dnia dzisiejszego 
nie zostaliśmy  zaszczyceni odpowiedzią, jakąkolwiek 
odpowiedzią… Za to, jakby z obawy, że możemy się 
do tego dodatku przyzwyczaić, pośpiesznie zaczęto 
likwidować szpitale jednoimienne, choć dane epide-

miologiczne jeszcze nie są optymistyczne.
Taka postawa władz pokazuje, że powinniśmy praco-
wać za oklaski!

Po czwarte- wszechobecne braki w lecznictwie, spo-
wodowane głębokim niedopasowaniem nakładów 
do zakresu i ilości świadczeń gwarantowanych, któ-
re bezlitośnie po raz kolejny obnażyła epidemia, nie 
spowodowały, jak dotąd, żadnych zmian w myśleniu 
urzędników. Wystarczył niewielki spadek ilości zaka-
żeń i zgonów, żeby uznać, że jest dobrze i nie potrze-
ba „wyrzucać” więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. 
Pieniądze pójdą na premie dla urzędników, którzy 
zwalczyli  epidemię!

Po piąte- w I wersji ustawy- tarczy antykryzysowej z 
marca br , przewidziano na działania antykryzysowe 
205 mld zł. Z tego na działania w zakresie ochrony 
zdrowia … ok. 3,5%, tj 7,5 mld. Pokazuje to, jak bardzo 
ceniona jest ochrona zdrowia w kręgach decyzyjnych 
i jak bardzo trwałe są tam nawyki i schematy myślenia. 
Nie zmienią tego żadne oklaski! Szkoda!!!

CZY POLAK MąDRY PO SZKODZIE?

Wystąpienie oraz przebieg epidemii pokazało dobit-
nie jak ważną rolę w społeczeństwie pełni ochrona 
zdrowia. Nawet najlepiej zorganizowana gospodarka, 
oświata czy usługi wymagają zdrowych pracowni-
ków. Bez dobrego systemu ochrony zdrowia trudno 
zapewnić zdrowe społeczeństwo. Dobry system wy-
maga adekwatnych do zadań nakładów oraz dobrej 
organizacji, opartej na fachowych kadrach. Nie może 
ochroną zdrowia w województwie zarządzać gość z 
wykształceniem politechnicznym, a dużym szpitalem 
hodowca trzody chlewnej czy inżynier górnik.  Ten 
ostatni,  zresztą,  tak długo rył i rył, aż , wreszcie, sam 
został wykopany. 

Zanim opadnie kurz walki z epidemią i posypią się me-
dale i premie, warto przewartościować role sterników 
i ich dokonań w tym trudnym czasie. Nie można zgo-
dzić się na to, że najbardziej pożądaną cechą decyden-
ta w ochronie zdrowia jest zdolność do „oszczędzania”, 
oczywiście za wszelką cenę. Bo takie „oszczędności” 
zawsze się mszczą, jeżeli nie od razu-na pacjentach, to 
na pewno na personelu i, w  późniejszym efekcie, też 
na pacjentach. To powinien być pierwszy krok w dłu-
gim marszu do „normalności” w naszej, także lokalnej, 
ochronie zdrowia! Być może będzie to jedyna korzyść 
z tej paskudnej epidemii.
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Jak rozpoznać migrenę?

MIGRENA to więcej niż ból głowy,  to prawdziwe schorzenie neu-
rologiczne uznane przez WHO / Światową Organizacje Zdrowia/; 
dotykające ponad 10 procent populacji, szczególnie kobiet  3:1, 
w okresie największej aktywności życiowej  między 15 a 40 ro-
kiem życia.  Dobrze zebrany wywiad, najlepiej też analiza dzien-
niczka ataków bólu głowy; wykluczenie innej patologii, brak 
odchyleń w badaniu ogólnym i neurologicznym pozawala na 
rozpoznanie migreny.
W razie jakichkolwiek niepewności, wątpliwości diagnostycz-
nych, wskazana dalsza diagnostyka: badania laboratoryjne i neu-
roobrazowe jak MRI czy TK głowy.

Jakie są typowe objawy kliniczne migreny?

To  przede wszystkim silny pulsujący ból, zwykle jednostronny, 
nasilający się przy każdym ruchu. Towarzyszą mu  nudności, wy-
mioty oraz nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy. Ból na-
sila się pod wpływem jakiejkolwiek aktywności izycznej zwykle 
jest tak silny, że upośledza znacznie zdolność do funkcjonowa-
nia, pacjent czuje się najlepiej kiedy może leżeć w cichym za-
ciemnionym pomieszczeniu.  
Atak migreny uniemożliwia  aktywność zawodową i domową, 
wyłącza z życia rodzinnego i społecznego. Migrena jest drugą 
co do częstości przyczyną absencji w pracy, a zawsze powoduje  
obniżenie sprawności do pracy w czasie  ataku migreny!

Jakie są przyczyny migreny?

To złożona etiologia, choć u ponad połowy pacjentów ma pod-
łoże rodzinne, genetyczne. Wrodzona nadwrażliwość na różne-
go typu stymulacje i powolna adaptacja, stąd nadwrażliwość na 
bodźce jak światło, dźwięki i zapachy! To choroba, która dotyczy 
głównie kobiet, a pierwszy napad migreny może mieć miejsce 
w okresie dojrzewania. Najczęściej jednak skarżą się na nią panie 
między 20 a 50 rokiem życia. Ataki migreny u kobiet występu-
ją najczęściej w okresie przed i około miesiączkowym, znaczna 
poprawa następuje w okresie ciąży i karmienia piersią, wtedy 
migrena zwykle łagodnieje, a z czasem ustępuje w okresie me-
nopazy.

Migrena to choroba zwykle /50-70%/ uwarunkowana genetycz-
nie i wielogenowo. Charakter i przebieg  migreny uwarunko-
wany jest zwykle  wieloczynnikowo, istnieją różne czynniki wy-
zwalające napad migreny, w praktyce każdy pacjent ma własne 
„wyzwalacze”.
U kobiet to głównie hormony np. spadek estrogenu przed mie-
siączką, dlatego ponad połowa ataków migreny u kobiet wystę-
puje w okresie tuż przed i w trakcie miesiączki; tabletki antykon-
cepcyjne mogą nasilać intensywność migren.
Dodatkowe czynniki sprzyjające atakom to zmiany pogody, wa-
hania ciśnienia atmosferycznego ale też  zmęczenie, brak  lub 

nadmiar snu, głód lub obity posiłek bogaty w tryptofan. Ten 
aminokwas występuje m.in.: w żółtym serze, mleku, winie, owo-
cach morza, cytrusach, dlatego doradza się unikanie tych pro-
duktów, podobnie jak wina, sztucznych konserwantów, koloran-
tów, napojów “kolorowych” z kofeiną ale też napojów typu “light” 
z aspartamem.

Czy możemy pomóc sobie we własnym zakresie?

Ważna jest samoobserwacja i prowadzenie dzienniczka migren. 
Notujemy w nim wszystkie objawy i stosowane leki, bo to poma-
ga ustalić czynniki wywołujące napad i przynoszące ulgę w bólu. 
Na pewno osobom z migreną pomaga zdrowa dieta, regularny 
tryb życia, odpowiednia dawka snu i spokój. Migreny nie można 
wyleczyć, ale można ograniczyć liczbę ataków i zmniejszyć ich 
nasilenie, przez co polepszamy swój komfort życia.

Jak wygląda diagnostyka migreny ?

Najważniejsze to postawienie trafnej diagnozy, wykluczenie ob-
jawowych bólów głowy, czyli bólów w przebiegu innych scho-
rzeń jak nadciśnienie tętnicze, jaskra, rzadziej niedokrwienie czy  
udar mózgu, zapalenie tętnic, proces rozrostowy jak guz mózgu 
czy ropień.
Ważny jest wywiad co do dotychczasowego leczenia bólu głowy 
jak i innych schorzeń,  obejmujący informacje na temat stosowa-
nego leczenia, przyjmowanych leków, także tych bez recepty. 
Do tego dzienniczek samoobserwacji, kontrola ciśnienia krwi 
i pulsu, wyniki dotychczas wykonanych badań, naczyniowych, 
neuroobrazowych /TK, MRI głowy, badania kręgosłupa /.
Ważne jest ustalenie schorzeń współistniejących jako czynników 
ryzyka. Należy zwrócić uwagę na nadciśnienie, choroby serca, 
arytmię, cukrzycę, choroby kręgosłupa, ale też na zaburzenia en-
dokrynologiczne, zaburzenia miesiączkowania.

Wywiad z dr n. med. Marią Magdaleną Wysocką-Bąkowską specjalistą neurologii, migrenologiem Polskie 
Towarzystwo Bólów Głowy Konsultant Centrum Medyczne Enel-Med

Ujarzmić migrenę

Wywiad
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Równie ważna jest ocena nastroju, snu czy czynników stresują-
cych. Migrenie częściej towarzyszą zaburzenia lękowe, depre-
syjne, nerwicowe, ale też zaburzenia gastryczne: zespół jelita 
wrażliwego czy choroba reluksowa, nadkwaśność żołądka i 
dwunastnicy, często spowodowane nadużywaniem leków prze-
ciwbólowych.

W razie pojawienia się nowego, innego niż zwykle bólu głowy 
lub objawów neurologicznych: zaburzenia mowy, czucia, koor-
dynacji, skoków ciśnienia tętniczego, zaburzeń świadomości, 
drgawek, gorączki – konieczna jest pilna konsultacja neurolo-
giczna i dalsza diagnostyka. Obejmuje ona badania neuroobra-
zowe mózgu: tomograię komputerową, badania angiograicz-
ne. Metodą preferowaną w diagnostyce migreny i bólów głowy 
jest rezonans magnetyczny gdyż daje dużo informacji, a jest ba-
daniem bezpiecznym.

Czy migrenę można wyleczyć?

Migreny nie można całkowicie wyleczyć, ale można skutecznie 
ograniczyć ilość i natężenie ataków  migreny.
Pomocne proste i złożone leki przeciwbólowe, doustne w posta-
ci tabletek szybko rozpuszczalnych, często wskazane w posta-
ci czopków czy injekcji w połączeniu z lekiem prokinetycznym, 
przeciwwymiotnym, przy silnych atakach migreny.
Od ponad 20 lat mamy leki z grupy tryptanów, które bardzo 
skutecznie przerywają atak, znoszą objawy bólu i objawy towa-
rzyszące – dzięki nim można w miarę normalnie funkcjonować 
np. w pracy. Są one zwykle skuteczne u 70-80% pacjentów. Co-
raz więcej nowych leków z grupy tryptanów, które u 70 procent 
pacjentów skutecznie przerywają atak migreny, znoszą ból i ob-
jawy towarzyszące w czasie do 1-2 godzin. Tryptany: sumatryp-
tan, zolmitryptan, ryzatryptan, almotryptan są dostępne tylko na 
receptę, są stosunkowo drogie. To koszt około 10 złotych za 1 
tabletkę,  coraz więcej generyków.

Ważne, aby zażywać leki możliwie szybko, zanim migrena „rozhu-
la się”, wtedy są bardziej skuteczne. Czasem pomagają proste leki 
przeciwbólowe jak paracetamol czy metamizol /pyralgina/, nie-
sterydowe leki przeciwzapalne: ibuprofen, naproksen, diklofenak 
czy ketoprofen, dexaprofen, nimesulid.
Ważne, aby dobrać odpowiednie leki i mieć je zawsze przy sobie!

Można „ujarzmić” migrenę? 

Tak, ale leczenie migreny powinno być zindywidualizowane, 
„szyte na miarę” dla określonego pacjenta, dostosowane do nasi-
lenia objawów choroby i trybu życia
W przypadku częstych i uporczywych ataków migreny warto 
rozważyć włączenie leków proilaktycznych, ale tylko pod okiem 
specjalisty, najlepiej neurologa.
Podstawowe grupy leków stosowanych w leczeniu zapobiegaw-
czym migreny to:
1. leki  z grupy beta blokerów /propranolol, metoprolol, atenolol/
2.  leki przeciw padaczkowe /pochodne kwasu walproinowego, 
topiramat, lamotrygina, gabapentyna, prehgabalina /,
3. antagoniści wapnia / Flunarizina, cynaryzina/  
4. leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe z grupy TLPD:  ami-
tryptylina, opipramol, oraz SSRI: antagoniści serotoniny.
    Wszystko to leki działające niespecyicznie na migrenę, posia-
dające ograniczone wskazania, przeciwwskazania i skutki ubocz-
ne, interakcje z innymi lekami.  Włączenie leczenia proilaktycz-
nego powinno być przemyślane i nadzorowane przez lekarza, 
we współpracy z pacjentem. Wskazane prowadzenie dziennicz-
ka ataków migreny, zużycia leków, obserwacja ciśnienia krwi i 

pulsu. Ważne uwzględnienie chorób towarzyszących, zwłaszcza 
nadciśnienia tętniczego, arytmii, zaburzeń krzepnięcia, żylaków, 
kontrola wagi,  obserwacja nastroju i snu pacjenta.
Toksyna Botulinowa, Ostrzykiwanie wg ustalonego schematu;  
stosowane w proilaktyce Migren I Napięciowych Bólów Głowy 
zalecane ostrzykiwanie raz na trzy miesiące. Korzystny efekt u 
ponad 60 procent pacjentów. Konieczne wykonanie przez wy-
specjalizowanego neurologa; z doświadczeniem.
Od ponad roku dostępne w Polsce są nowe terapie hamujące 
CGRP  /calcitonine gene related hormone/, kluczowy przekaź-
nik bólowy w migrenie:  leki z nowej grupy ludzkie przeciwciała 
monoklonalne ERENUMAB  /Aimovig/, a od miesiąca także Fre-
manezumab /Ajovy/;  stosowane zapobiegawczo 1x w miesią-
cu  w postaci wstrzyknięć podskórnych. To bardzo wygodna i 
skuteczna terapia, szczególnie w przebiegu ciężkich  i częstych 
ataków migreny. Pozwala zmniejszyć lub nawet zatrzymać ataki 
migreny, pozwala na ograniczenie leków doraźnych i korzystnie 
wpływa na poprawę nastroju pacjentów.

Leczenie niefarmakologiczne opiera się na stosowaniu okładów 
chłodnych lub ciepłych, nacieranie skóry np Amolem.
Stymulator  zewnętrzny CEFALY do leczenia proilaktycznego i 
doraźnego w migrenie i napięciowych bólach głowy.
 Przydatny u osób z częstymi bólami, z nadciśnieniem, kiedy inne 
leki proilaktyczne są przeciwwskazane.
Inne stymulatory w Polsce na razie nie są zarejestrowane.

Akupunktura  nie jest rekomendowana w zaleceniach leczenia 
migreny, ale niekiedy bywa przydatna, zwłaszcza w napięcio-
wych bólach głowy daje zwykle krótką poprawę.

Jaką proilaktykę stosować by uniknąć ataków migreny?

Ważna jest modyikacja trybu życia, rozpoznanie i ograniczenie 
czynników wyzwalających migreny, równowaga między pracą 
a domem, unikanie nadmiaru obowiązków co nie jest proste w 
praktyce. Bardzo ważny  jest też zdrowy, regularny tryb życia i 
regularny sen, wypoczynek, regularna umiarkowana aktywność 
sportowa, odprężenie i relaks.
Trzeba zadbać o zdrowe regularne posiłki, unikać nadmiaru sło-
dyczy, pokarmów ciężkostrawnych, sztucznie konserwowanych 
typu wędliny, zupy “w proszku”, gotowe sosy, przyprawy. Unikać 
nadużywania leków przeciwbólowych na receptę i bez recepty. 
Ważna jest współpraca lekarza z pacjentem, konsultacje ze spe-
cjalistą, Istotne jest też wsparcie bliskich, mówienie o migrenie, 
szukanie zrozumienia i wsparcia w otoczeniu domowym i w pra-
cy. Warto też szukać informacji na temat migreny.
Zachęcam do czytania o migrenie i bólach głowy, o postępach 
w leczeniu, jest  dużo przydatnych i profesjonalnych publikacji. 
Zapraszam też na sympozja i kongresy.

Dziekujemy za rozmowę. 

Kryteria Rozpoznawania  Bólów Głowy
Rekomendacje  leczenia migreny i innych bólów głowy

Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy  www.ptbg.pl
European Headache Federation
International Headache Society.

dr n. med Maria Magdalena Wysocka - Bąkowska
specjalista neurolog, migrenolog

tel: +48 22 8333369, +48 602482940
www.neurolog-migrena.pl

mojamigrena@op.pl 
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Analiza porównawcza postępowania diagnostyczno-leczniczego

u chorych na raka urotelialnego górnych i dolnych dróg moczowych

STRESZCZENIE

Wstęp

Rak urotelialny wywodzi się z nabłonka wyścielającego drogi mo-
czowe. Jego naturalną cechą biologiczną jest wieloogniskowość 
(polichronotropizm) i występowanie synchroniczne lub metachro-
niczne. Pod względem lokalizacji wyróżnia się raka górnych dróg 
moczowych UTUC (ok. 5–10% przypadków) i raka dolnych dróg 
moczowych UCB (90–95%). Ta dysproporcja epidemiologiczna 
wynika z mniejszej powierzchni wewnętrznej górnych dróg mo-
czowych w porównaniu z powierzchnią wewnętrzną pęcherza 
moczowego. Pomimo wielu podobieństw UCB i UTUC (histotyp 
nabłonka, etiologia, etiopatogeneza, prognostyczne czynniki ry-
zyka i patomorfologia) różnice w pochodzeniu embrionalnym, 
budowie anatomicznej i molekularnej oraz genetyce sprawiają, że 
nowotwory te wykazują odrębności w aspekcie objawów, metod 
diagnostycznych, wyników histopatologicznych, metod operacyj-
nych leczenia i czasu przeżycia.

Cel

Celem pracy jest ocena porównawcza pacjentów z rakiem urote-
lialnym górnych i dolnych dróg moczowych pod względem:
•	 częstości występowania nowotworu;
•	 podstawowych danych klinicznych takich jak płeć, wiek i 

masa ciała;
•	 danych onkologicznych dotyczących stopnia zaawansowania 

klinicznego i stopnia złośliwości histopatologicznej;
•	 objawów chorobowych, diagnostyki i leczenia;
•	 przeżyć (follow-up) w tym przeżyć bez wznowy.
•	 Materiał i metoda

Prospektywnym badaniem objęto 209 pacjentów leczonych w 
Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej KSW nr 1 w Rzeszowie 
z powodu raka urotelialnego od stycznia 2014 do grudnia 2015 
roku. Dominowała lokalizacja nowotworu w dolnych drogach 
moczowych – UCB (186 chorych). W analizowanym okresie mniej 
liczne były przypadki raka górnych dróg moczowych – UTUC (23 
chorych). Wyniki badań (objawy, metody diagnostyczne, metody 
leczenia, wyniki histopatologiczne i przeżycia) zostały opracowane 
statystycznie z zastosowaniem programu Statistica 10 w Zakładzie 
Metod Ilościowych Politechniki Rzeszowskiej.

Wyniki

W analizie porównawczej dwóch grup UTUC i UCB nie ma zna-
miennych różnic w wieku pacjentów. Mediany w obu grupach są 
niemal identyczne i wynoszą ok. 70 lat. Nie ma statystycznie istot-
nych różnic w strukturze płci obu porównywalnych grup, gdzie 
wyraźnie jest zaznaczona dominacja mężczyzn w proporcji UTUC/
UCB 69,6% vs 81,2%.W obydwu grupach dominującym, porówny-
walnym objawem był krwiomocz makro i lub mikroskopowy 95% 
vs 100%. Wodonercze zaś było zdecydowanie częstsze w górnych 
drogach moczowych 73.9% vs 9,7%. U wszystkich chorych wyko-
nano cystoskopię, a diagnostykę obrazową poszerzono o Uro-KT u 
chorych zakwaliikowanych do leczenia radykalnego i uzupełnia-
jącego. Operacje z dostępu otwartego (RNU) wykonano u wszyst-
kich chorych (100%) z UTUC i u 20% chorych (CR) z UCB. Natomiast 
metoda endoskopowa dominowała w dolnych drogach moczo-
wych (TURBT) u 80% chorych. Leczenie uzupełniające głównie 
BCG terapia było stosowane głównie w UCB. Chorzy z UTUC mają 
wyższy stopnień zaawansowania nowotworu w skali TNM (T2 iT3 ≥ 
8,7% vs 73,9% i N1 ≥ 13%).W grupie chorych z UTUC przeżywalność 
12 i 24 miesięczna kształtowała się się na poziomie 43,5%, zaś w 
grupie chorych z UCB 86% i 80,9%. Różnice w czasie do wznowy 
pomiędzy obiema grupami były także istotne statystycznie. U 25% 
chorych na UTUC wznowa wystąpiła do 4 miesiąca, gdy dla UCB 
okres ten jest trzy razy dłuższy i wynosi 12 miesięcy.

Wnioski

W prospektywnym badaniu stwierdzono:
•	 częstsze występowanie raka urotelialnego dolnych dróg mo-

czowych, z wyrażną przewagą mężczyzn w całej populacji 
chorych;

•	 raki zlokalizowane w górnych drogach moczowych wykazy-
wały wyższy stopień zaawansowania klinicznego i wyższy sto-
pień złośliwości histopatologicznej;

•	 stwierdzono dominację objawu krwiomoczu w raku pęcherza 
moczowego oraz objawu wodonercza u pacjentów z rakiem 
urotelialnym górnych dróg moczowych;

•	 cystoskopię wykonano u wszystkich chorych objętych ba-
daniem, natomiast tomograię komputerową u wszystkich 
chorych z rakiem urotelialnym górnych dróg moczowych i u 
chorych z rakiem pęcherza moczowego zakwaliikowanych 
do leczenia radykalnego i uzupełniającego;

•	 operacje z dostępu otwartego wykonano u wszystkich cho-
rych na raka urotelialnego w górnych drogach moczowych 
oraz u chorych z rakiem pęcherza moczowego, którzy wyma-
gali operacji radykalnej ( cystektomii);

•	 stwierdzono krótsze przeżycia i częstsze oraz wcześniejsze 
wznowy u pacjentów z rakiem urotelilnym zlokalizowanym w 
górnych drogach moczowych;

•	 w obydwu grupach chorych na przeżycia i wystąpienie wzno-
wy miały wpływ wiek, wielkość guza, przerzuty do węzłów 
chłonnych i stopień złośliwości histopatologicznej. 

Doktoraty
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Streszczenie pracy doktorskiej pt.

„Ocena stężeń jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-kB

w wątrobach myszy po intoksykacji mykotoksyną- patuliną”

Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami wytwarzanymi 
przez organizmy z królestwa grzybów z rodzaju pleśni 
saproitycznych między innymi: Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium i Claviceps. Grzyby występują powszechnie w 
środowisku, a w odpowiednich warunkach mnożą się 
w kolonie produkując mykotoksyny. Wtórne metabolity 
grzybów pleśniowych należą do związków chemicznych 
o udowodnionym potencjale mutagennym i kancero-
gennym. Powszechność występowania grzybów oraz 
produkowanych przez nie mykotoksyn sprawia, że istnieje 
spore prawdopodobieństwo spożycia ich przez człowie-
ka, szczególnie w przypadkach konsumpcji produktów 
rolnych przechowywanych w niewłaściwych warunkach. 
Może to prowadzić do poważnych problemów zdrowot-
nych, a czasem także do śmierci.
 
Patulina (PAT) należy do wtórnych metabolitów grzybów 
pleśniowych o udowodnionym działaniu szkodliwym dla 
organizmów żywych. Została ona odkryta po raz pierw-
szy w 1943 roku przez J.H. Birkinshaw’a. PAT należy do 
mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby saproityczne 
z rodzaju Aspergillus, Penicillium oraz Byssochlamus. Do 

najlepiej poznanych z nich należą: Penicillium expansum, 
Penicillium patulum, Aspergillus clavatus oraz Byssochla-
mys nivea. Pod względem chemicznym patulina jest 
związkiem organicznym zaliczanym do poliketydów, w 
pełni rozpuszczalnym w wodzie. Najczęstszym źródłem 
ekspozycji na patulinę są jabłka oraz produkty pochodne, 
takie jak soki, dżemy, musy, koncentraty, jabłeczniki, kom-
poty, a także napoje alkoholowe- cydry i wina. Patulina 
jest obecna także w innych owocach, między innymi w 
brzoskwiniach, morelach jagodach, wiśniach i bananach. 
Innym źródłem PAT są ziarna zbóż- jęczmienia, pszenicy 
i kukurydzy. Ogólna toksyczność tej mykotoksyny polega 
na jej silnym powinowactwie do grup sulfhydrylowych, 
co działa inhibitująco na wiele enzymów w rozlicznych 
szlakach biochemicznych organizmów żywych. Badania 
dostępne w literaturze dotyczyły toksyczności patuliny 
i koncentrowały się na jej szkodliwym wpływie na układ 
nerwowy, oddechowy i pokarmowy. Niewiele jest badań 
dotyczących genotoksyczności i hepatotoksyczności pa-
tuliny wobec organizmów żywych. Popularność produk-
tów wytwarzanych z jabłek na rynku spożywczym stwarza 
prawdopodobieństwo omyłkowej intoksykacji patuliną. 
Wobec powyższego istotnym wydaje się poddanie ana-
lizie wpływu  patuliny na stężenie jądrowego czynnika 
transkrypcyjnego NF-κB jako wykładnika hepatotoksycz-
ności tej mykotoksyny w wątrobach ssaków.
 
Celem badań była ocena toksycznego efektu patuliny do-
konana na podstawie analizy stężeń NF-κB w tkance wą-
troby badanych zwierząt obciążonych różnymi dawkami 
tej mykotoksyny.

Dla realizacji głównego celu pracy sformułowano cele 
szczegółowe: 

1. Ocenę wpływu przewlekłej intoksykacji patuliną w 
dawce 0,1 LD 50 na poziom NF-κB w tkance wątroby 
zwierząt doświadczalnych. 

2. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji patuliny dawką  0,1 
LD 50 na poziom NF-κB w tkance wątroby zwierząt 
doświadczalnych.

3. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji  patuliny dawką    
0,2 LD 50 na poziom NF-κB w tkance wątroby zwierząt 
doświadczalnych.

4. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji  patuliny dawką 0,5 
LD 50 na poziom NF-κB w tkance wątroby zwierząt 
doświadczalnych.

5. Analizę porównawczą zachodzących zmian w stęże-
niu NF-κB w tkance wątroby zwierząt po obciążeniu  
różnymi dawkami patuliny.

6. Ocenę zależności między stężeniem NF-κB w tkance 
wątroby zwierząt po ostrej intoksykacji różnymi daw-
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kami patuliny oraz u zwierząt poddanych intoksykacji 
przewlekłej.

Badania prowadzono na myszach– samicach szczepu Al-
bino Swiss o masie ciała 20– 24 g, dobieranych losowo, 
zgodnie z zasadą jednoczasowości dla grup badanych i 
kontrolnych. 
Zwierzęta doświadczalne podzielono na 6 grup po sześć 
sztuk każda.
•	 Grupa 1- kontrolna, zwierzęta, które otrzymywały 

dootrzewnowo roztwór 0,9% NaCl podawany raz na 
dobę przez 28 dni.

•	 Grupa 2- zwierzęta, które otrzymywały dootrzewno-
wo patulinę w dawce 0,1 LD 50 podawanej raz na 
dobę przez 28 dni.

•	 Grupa 3- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo 
jednorazową dawkę  patuliny w wysokości 0,5 LD 50.

•	 Grupa 4- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo 
jednorazową dawkę  patuliny w wysokości 0,2 LD 50.

•	 Grupa 5- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo 
jednorazową dawkę  patuliny w wysokości 0,1 LD 50.

•	 Grupa 6- kontrolna, zwierzęta, które otrzymały do-
otrzewnowo roztwór 0,9% NaCl w dawce jednorazo-
wej.

Po uśmierceniu zwierząt pobrano od nich wątrobę. Tkan-
kę homogenizowano w buforze PBS - stężony, zbuforowa-
ny roztwór soli izjologicznej (Phosphate-Bufered Saline 
irmy GIBCO®) w proporcjach: 0,5 g tkanki na 2 ml buforu. 
Następnie przygotowany homogenat wirowano przez 15 
minut przy obrotach: 14000/min. w temperaturze 4°C. W 
uzyskanych supernatantach oznaczono stężenie NF-κB 
przy pomocy czytnika ELISA z zastosowaniem zestawu ir-
my Cloud-Clone Corp. USA.

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu 
Statistica v.12.5 (StatSoft). Do zbierania danych oraz wspo-
magania analiz statystycznych zastosowano program MS 
Excel 2010 (Microsoft). W celu prezentacji wyników otrzy-
manych w skali nominalnej i porządkowej wykorzystano 
metody statystyki opisowej tj.: liczebność  i odsetek. Ce-
lem prezentacji wyników otrzymanych w skali ilościowej 
wykorzystano metody statystyki opisowej tj.: średnia aryt-
metyczna, mediana,  odchylenie standardowe, standar-
dowy błąd średniej, minimum i maksimum. W celu oceny 
normalności rozkładu zmiennych zastosowano test Sha-
piro- Wilka. Przy wykazaniu rozkładu normalnego zmien-
nych stosowano testy parametryczne. Zastosowano test 
t-studenta dla prób niezależnych celem oceny różnic w 
stężeniu NF-κB pomiędzy dwoma grupami. Zastosowano 
także test ANOVA jednoczynnikowa (z jednym predyk-
torem jakościowym) do oceny różnic w stężeniu NF-κB 
między ilością grup większa niż dwie. Dodatkowo zasto-
sowano test NIR, jako test post- hoc celem oceny między 
którymi grupami zaszła istotna różnica. Celem określenia 
powiązania pomiędzy badanymi grupami zastosowano 
analizę skupień (metoda aglomeracji: pojedyncze wiąza-
nie; miara odległości: odległość euklidesowa). Przyjęto 5% 
błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności (α) 
wynoszący 0,05 (α= 0,05).

Prowadzono badania obrazujące model intoksykacji 
przewlekłej i ostrej patuliną. Średnie stężenie jądrowego 
czynnika transkrypcyjnego NF-κB w grupie kontrolnej 
intoksykacji przewlekłej wynosiło 1771,04 ng/ml, zaś w 
grupie badanej poddanej przewlekłej intoksykacji patuli-
ną- 2360,75 ng/ml. Nie wykazano istotności statystycznej 
różnicy między stężeniami NF-κB w obu tych grupach 
(p>0,5). W modelach intoksykacji ostrej udowodniono 
istotnie niższy poziom jądrowego czynnika transkrypcyj-
nego NF-κB w wątrobach myszy z grup poddawanych 
intoksykacji w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,05). 
W grupach tych najniższe średnie stężenie jądrowego 
czynnika transkrypcyjnego NF-κB odnotowano w grupie 
intoksowanej patuliną w dawce odpowiadającej 0,5 LD 
50, które wynosiło 1083,32 ng/ml, zwrócono uwagę na 
istotność statystyczną różnicy wartości poziomów jądro-
wego czynnika transkrypcyjnego NF-κB między tą grupą 
badaną a grupą kontrolną (p<0,05). Odnotowano ponad-
to istotnie statystycznie niższe stężenia jądrowego czynni-
ka transkrypcyjnego NF-κB w wątrobach myszy poddawa-
nych intoksykacji wyższymi dawkami patuliny. Dotyczyło 
to zależności między grupami poddanymi intoksykacji 
ostrej, otrzymującymi odpowiednio dawki 0,1 LD 50 i 0,2 
i LD 50 (p<0,05) i dawki 0,1 LD 50 i 0,5 LD 50 (p<0,01). Nie 
wykazano natomiast istotności statystycznej między stę-
żeniami jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w 
grupach otrzymujących dawki odpowiadające 0,2 i 0,5 LD 
50 (p>0,05).

Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski:
1. Ostra intoksykacja patuliną wpływa na spadek stęże-

nia jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w 
tkance wątroby badanych myszy.

2. Wyższa dawka patuliny istotnie wpływa na spadek 
stężenia jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB 
w wątrobach badanych myszy poddancyh intoksyka-
cji ostrej.

3. Niskie dawki patuliny użyte w modelu intoksykacji 
przewlekłej nie wpływają istotnie na poziom jądro-
wego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobie 
badanych myszy.

4. Intoksykacja niskimi dawkami patuliny w modelu 
ostrym i przewlekłym nie wpływa istotnie na poziom 
jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wą-
trobie badanych myszy.

5. Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB jest interesu-
jącym przedmiotem badań w dziedzinie patoizjolo-
gii, genetyki i immunologii, mogących mieć istotny 
wpływ na dalsze poznanie jego roli w organizmach 
żywych.

6. Dalsze badania w dziedzinie wpływu intoksykacji pa-
tuliną na poziom jądrowego czynnika transkrypcyj-
nego NF-κB może znacząco przyczynić się do precy-
zyjnego poznania mechanizmów oddziaływania tej 
mykotoksyny na tkanki i narządy organizmów żywych.

Lek. Tomasz Zuzak
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Streszczenie

Rak płaskonabłonkowy stanowi ponad 90% nowotworów zło-
śliwych jamy ustnej i wargi. W ogólnej populacji OSCC stanowi 
około 2,1% ogółu nowotworów złośliwych człowieka - wg naj-
nowszych danych w 2018 roku zarejestrowano na świecie 354 
864 nowych zachorowań na OSCC 6. W tym samym okresie z 
powodu tego nowotworu zmarło 177 384 chorych, w tym 119 
693 mężczyzn i 57 691 kobiet 6. Głównym narzędziem służącym 
do oceny pacjentów przed i pooperacyjnych jest system TNM, 
oceniający wielkość guza, stan węzłów chłonnych oraz obecność 
przerzutów odległych (cTNM oraz pTNM), dającym wskazówki do 
dalszego postępowania i służącym do oceny ryzyka. Niestety, od 
ponad 40 lat, pomimo stosowania coraz lepszych technik ope-
racyjnych oraz leczenia neo i adjuwantowego, przeżywalność 
pacjentów nie poprawiła się istotnie. Dlatego też od wielu już lat 
trwa poszukiwanie dodatkowych czynników prognostycznych, 
poza już istniejącymi i ogólnie uznanymi (TNM), które pozwo-
liłyby na lepszą selekcję pacjentów do mniej lub bardziej agre-
sywnego leczenia. Taką grupę stanowią czynniki dyskusyjne, do 
których należą inwazja naczyń, naciekanie przestrzeni okołoner-
wowych, głębokość naciekania, inwazja otaczających kości, stan 
marginesów chirurgicznych, sposób naciekania oraz stopień hi-
stologicznego zróżnicowania, które pomimo ich częstego stoso-

wania, wciąż stanowią obiekt dyskusji. Ostatnią grupę stanowią 
czynniki potencjalnie prognostyczne, nad którymi trwają inten-
sywne badania, których wyniki są mniej lub bardziej obiecujące.

Głównym celem niniejszej pracy było ocenienie, na podstawie 
danych 100 chorych na raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, 
przydatności niektórych potencjalnych czynników prognostycz-
nych w OSCC: podoplaniny, CD10, limfocytów TILs, średniej ilość 
naczyń krwionośnych w podścielisku raka (MVD) oraz infekcji 
HPV. Dokonano także oceny wybranych czynników z wymienio-
nych powyżej dwóch pierwszych grup: z grupy ogólnie przyję-
tych czynników prognostycznych oceniono wielkość guza w 
momencie operacji (pT) oraz stan węzłów chłonnych (pN), co 
posłużyło jako kontrola wewnętrzna poprawności badania, a 
także z grupy dyskusyjnych czynników prognostycznych, gdzie 
oceniono głębokość naciekania raka oraz stopień zróżnicowania 
histopatologicznego G wg systemy WHO. W badaniu oceniano 
korelację danego czynnika, w okresie 36 miesięcznym, z praw-
dopodobieństwem przeżycia całkowitego chorych, z prawdo-
podobieństwem przeżycia bez wznowy miejscowej oraz praw-
dopodobieństwem przeżycia bez przerzutów odległych. Wyniki 
badania ocenionych czynników ogólnie uznanych (pT i pN0), 
będące kontrolą wewnętrzną, korelujące z czasami całkowitego 
czasu przeżycia oraz wznowy miejscowej potwierdziły właściwy 
dobór grupy badawczej, sposób gromadzenia danych oraz ich 
opracowania. Wyniki badania dyskusyjnych czynników progno-
stycznych, t.j. głębokości naciekania raka (DOI) oraz stopnia zróż-
nicowania histopatologicznego G (wg WHO) w dużym stopniu 
potwierdziły wartość prognostyczną pierwszego z nich (DOI), na-
tomiast w przypadku drugiego czynnika wykazały ograniczoną 
jego wartość: wykazano statystycznie istotne zależności pomię-
dzy głębokością naciekania a całkowitym czasem przeżycia oraz 
wznową miejscową, a także pomiędzy stopniem zróżnicowania 
histopatologicznego G (wg WHO) a prawdopodobieństwem 
przeżycia bez wznowy miejscowej.

Wyniki badania potencjalnych czynników prognostycznych po-
twierdziły duże znaczenie prognostyczne limfocytów TILs dla 
raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, gdzie wykazano staty-
stycznie istotne zależności pomiędzy nasileniem nacieków z lim-
focytów TILs a prawdopodobieństwem całkowitego przeżycia 
oraz przeżycia bez wznowy miejscowej. Równocześnie wyniki 
badań wskazują na brak wartości prognostycznej pozostałych 
badanych czynników: podoplaniny, CD10, MVD oraz infekcji HPV.

W części badania te, oceniające potencjalne czynniki progno-
styczne, były nowatorskie i pionierskie (m. in. CD10 czy też po-
doplanina), oraz w przypadku limfocytów TILs dały podstawę do 
kontynuowania dalszych badań w tym zakresie.

Do najważniejszych ograniczeń pracy należy niewątpliwie mała 
liczba badanych pacjentów (ograniczona liczba pacjentów speł-
niających warunki badania) oraz brak możliwości (ze względów 
inansowych) użycia metody analizy komputerowej ekspresji re-
akcji immunohistochemicznej oraz oceny natężenie TILs, co mo-
głoby wyeliminować możliwość subiektywnej oceny związanej z 
tradycyjną mikroskopowo-wzrokową oceną preparatów.

Znaczenie wybranych parametrów morfologicznych w ocenie

rokowania u chorych na raka płaskonabłonkowego jamy ustnej

Doktoraty
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O e–rewolucjach w medycynie ...

Kilka dni temu znajomy lekarz zadał mi pytanie…
- Czy uważasz, że Sztuczna Inteligencja (AI) jest zagrożeniem dla 
nas, lekarzy?

Przyznam szczerze, że dość mocno zaskoczył mnie takim pyta-
niem i dłuższą chwilę zastanawiałem się co odpowiedzieć…

- A co… oglądałeś jakiś ilm science-iction wczoraj? „Terminator 
- Bunt maszyn” leciał w telewizji? – zapytałem uśmiechając się 
w myślach i już wiedziałem, że nasza rozmowa szybko się nie 
skończy… 
Matematyka kojarzy nam się raczej z cyferkami, rozliczeniami, 
pieniędzmi, no czasem z wyliczeniami inżynierów do budowy 
mostów czy domów. Na co dzień używa jej NASA do wylicza-
nia lotów kosmicznych, ale matematyka to także język opisujący 
nasz świat izyczny. Bez tego języka świata nie zrozumiemy. Na-
uka ta nie służy tylko do opisu, ale także pomaga w tworzeniu, 
ponieważ jest precyzyjna i uniwersalna. 
Sztuczna inteligencja to w uproszczeniu algorytmy, opisane 
matematycznie zasady postępowania, programy, które potraią 
analizować duże zbiory danych i potraią wyciągać z nich wnio-
ski. Potraią się uczyć. 
W programach komputerowych wszystko co system ma wyli-
czyć, pokazać wynik to musi zostać wcześniej opisane, zapro-
gramowane. Każdy komputer to po prostu bardzo sprawna 
maszyna licząca, która krok po kroku wykonuje ustalone polece-
nia. W algorytmach sztucznej inteligencji określane są – bardzo 
oględnie mówiąc – ramy, w obrębie których program się poru-
sza. Programiści wraz ze specjalistami od sztucznej inteligencji 
uczą algorytmy określonych zachowań na przykładach. Potem 
już algorytmy uczą się same wewnętrznie i coraz szybciej radzą 
sobie z doskonaleniem się i rozwiązywaniem problemów.
Nie sposób tutaj pominąć tak specyicznej sztucznej inteligencji 
jaką są sieci neuronowe, której początki sięgają lat 40-tych XX 
wieku. Inspiracją dla tej dziedziny nauki, modelem - jest ludzki 
mózg. Ten najbardziej skomplikowany i tajemniczy z ludzkich 
organów stanowiących dla nas ciągle zagadkę. Dzisiejsze, zain-
teresowanie sieciami neuronowymi zarówno wśród inżynierów, 
przedstawicieli nauk ścisłych - matematyki i izyki oraz biologów 
czy neuroizjologów wynika przede wszystkim z poszukiwań 
budowy bardziej efektywnych i bardziej niezawodnych urzą-
dzeń do przetwarzania informacji, a układ nerwowy jest tutaj 
niedościgłym wzorem. Ciekawy z punktu widzenia informatyki 
jest fakt, że dzięki tym modelom można rozwiązywać zadania, z 
którymi z trudem radzą sobie inne techniki obliczeniowe. Sieci 
neuronowe bowiem, mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie 
pojawiają się problemy związane z przetwarzaniem i analizą da-
nych, z ich predykcją, klasyikacją czy sterowaniem. Głównym 
czynnikiem przemawiającym za praktycznym stosowaniem sie-
ci neuronowych jest ich zdolność do uogólnień zdobytej wie-
dzy, która daje im jak gdyby pewną dozę inteligencji. Równie 
ważnym czynnikiem jest to, że sieci neuronowe są wyposażone 
w swoje wewnętrzne algorytmy przetwarzania informacji, które 
umożliwiają im rozwiązywanie nawet gatunkowo różnych za-
dań. Sposób w jaki sieć neuronowa zyskuje wiedzę o zadanym 

problemie, polega na nauce na podstawie znanych popraw-
nych przykładach (wzorcach uczących) rozwiązania danego za-
gadnienia. Na tej podstawie nauczona sieć neuronowa potrai 
odpowiadać na pytania zarówno z zakresu wzorców uczących 
jak i spoza nich. Choć niewielu z nas potrai przemnożyć w pa-
mięci dwie liczby dwucyfrowe, co bez problemu robi najprost-
szy kalkulator, każdy bezbłędnie rozpoznaje twarze znajomych 
osób, z czym komputery mają jeszcze spore problemy. Sieci 
neuronowe odziedziczyły po swoim pierwowzorze kilka cech 
odróżniających ich działanie od innych systemów przetwarza-
nia danych, a upodabniających je do mózgu. To właśnie najczę-
ściej sieci neuronowe odczytują ręczne pismo, prognozują kur-
sy akcji na giełdzie, rozpoznają mowę, obrazy czy twarze.
W czasopiśmie Natural Medicine można znaleźć informacje, iż 
inżynierowie z Google i naukowcy z Norhwestern Medicie w 
Chicago stworzyli algorytm, który rozpoznaje guzy nowotworo-
we płuc. Każdy kolejny trening powodował, że algorytm był lep-
szy, aż w końcu w wykrywaniu ognisk guzów nowotworowych 
stał się lepszy od specjalistów radiologów. 
W University London Hospitals stworzono algorytm, który 
świetnie radzi sobie z diagnostyką raka szyjki macicy. Z kolei 
konsorcjum BioMind wyuczyło program tak, że diagnozuje cho-
roby neurologiczne z 20% wyższą skutecznością niż lekarze. W 
Stanford University nauczono w ciągu dwóch miesięcy sztucz-
ną inteligencję rozpoznawania 14 chorób nowotworowych na 
podstawie m. in. zdjęć RTG. Komputer rozpoznawał raka skóry z 
taką samą skutecznością jak lekarze.  
Technologia najbardziej doceniana jest w czasach zagrożenia – 
tak jak teraz na przykład przy tej pandemii, gdyż niebagatelnie 
zmniejsza czas potrzebny do diagnostyki. 
Naukowcy z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pensylwanii opra-
cowali aplikację pozwalającą rozpoznać po odgłosach kaszlu 
osobę zarażoną wirusem Covid-19. Jak się okazuje, kaszel osób 
zarażonych tym wirusem brzmi nieco inaczej niż kaszel osób z 
innymi infekcjami.  Oczywiście zanim algorytm nauczył się w 
nieuporządkowanych dźwiękach kaszlu wyszukiwać wzoru – 
najpierw trzeba było go tego nauczyć. Proces uczenia się w za-
sadzie nie różni się od procesu edukacji człowieka. Z tym, że w 
tym przypadku nauczycielem jest programista. 

- No właśnie - to czy w przyszłości algorytmy zastąpią lekarzy? – 
przerwał mi przyjaciel patrząc na mnie coraz większymi oczami.

- Moim zdaniem raczej będą dla nich wsparciem. Nie tylko 
zresztą dla nich. Na MIT w Stanach Zjednoczonych stworzono 
algorytm, który został nauczony wyszukiwania antybiotyków 
czy raczej cząsteczek, które mogą być antybiotykami. Na po-
czątku przeszukał bazę 6000 dobrze opisanych molekuł z bazy 
Broad Institute of MIT and Harvard. Z tej nauki wyciągnął jakieś 
swoje wnioski, które pozwoliły mu następnie poszukiwać no-
wych, bakteriobójczych cząsteczek chemicznych w bazie która 
miała 100 milionów rekordów. Tylko trzy doby potrzebował aby 
wyselekcjonować z niej 23 molekuły, które następnie zostały 
przebadane przez specjalistów. Osiem z nich to nieznane dotąd 
antybiotyki, dwa z nich to związki silnie bakteriobójcze. 
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Pomijając kwestie kosmicznych kosztów nie ma sposobu by w 
laboratorium metodą prób i błędów przebadać 100 mln cząste-
czek… A algorytm zrobił to w trzy dni.
Prawdę mówiąc to przykładów nie trzeba szukać za granicą. 
Popatrzmy na nasze polskie podwórko. Jest projekt, który na-
zywa się Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Stworzony 
przez znakomitego matematyka dr. inż. Zygmunta Kamińskie-
go. Już wiele lat temu przyświecała mu myśl – „a jakby tak zdro-
wie opisać wzorami matematycznymi?” I tak, tak na marginesie, 
powstała irma Kamsoft zajmująca się oprogramowaniem dla 
medycyny, a projekt OSOZ rozrósł się tak bardzo, iż obecnie jest 
oddzielnie funkcjonującym organizmem. 
Zastanówmy się gdzie obecnie i w jaki sposób są gromadzone 
informacje o naszym zdrowiu?
Idziemy do lekarza, zostajemy zbadani, opowiadamy o naszych 
dolegliwościach, dostajemy receptę lub skierowanie do specja-
listy. Lekarz notuje wszystko dokładnie w papierowej karcie pa-
cjenta, czy nawet już w komputerze. Wychodzimy po wizycie, a 
nasza karta traia do kartoteki w przychodni. Idziemy do specja-
listy, a tam zaczynamy wszystko od nowa: zostajemy zbadani, 
opowiadamy o naszych dolegliwościach, dostajemy receptę... 
itd. Przy odrobinie szczęścia obaj lekarze dowiedzą się tego sa-
mego.
Niestety, często nie pamiętamy - zwłaszcza, jeśli między wizyta-
mi minęło sporo czasu - jaki lek nam zapisał inny lekarz, jaka była 
jego dawka. Nie pamiętamy nawet, kiedy dokładnie byliśmy u 
tamtego lekarza - pięć czy sześć miesięcy temu? Jaka była dia-
gnoza? Co przepisał i jak to na nas zadziałało? A specjalista nie 
ma dostępu do wyników naszych badań, które robiliśmy u po-
przedniego lekarza.
Nasze dane o zdrowiu są rozproszone, a ich poszczególne czę-
ści znajdują się w różnych przychodniach w różnych kartote-
kach. Lekarz z jednej przychodni nie ma dostępu do informacji 
zgromadzonych w drugiej. Kardiolog leczący nas na serce nic 
nie wie o naszym leczeniu u innego specjalisty, a my najczęściej 
nie pamiętamy wszystkich szczegółów. A jeśli leki przepisane 
wcześniej mają zły wpływ na nasze serce lub w połączeniu z in-
nymi nie działają poprawnie albo wręcz szkodliwie...?
Wyobraź więc sobie jedno miejsce, gdzie gromadzone są 
wszystkie informacje dotyczące naszego zdrowia. Każda wizyta 
u lekarza, każdy wykupiony lek, wyniki badań, zdjęcia prześwie-

tleń i nasze własne notatki na te-
mat samopoczucia - wszystko w 
jednym miejscu, dostępne dla 
nas i (oczywiście, tylko za naszą 
zgodą) dla leczącego nas lekarza.
Od tego zaczął się Ogólnopolski 
System Ochrony Zdrowia OSOZ. 
Teraz, zbierając te wszystkie dane 
tylko w zakresie objawów, dia-
gnoz, leczenia system zaczął się 
uczyć. I już może z dużą dozą 
prawdopodobieństwa przewi-
dzieć co się wydarzy niebawem 
z naszym zdrowiem. Dochodzi-
my do najważniejszego na czym 
nam zależy – aby być w stanie 
reagować jeszcze przed wystą-
pieniem zjawiska chorobowego. 
System OSOZ składa się aż z dzie-

więciu warstw, z których najważniejszą jest ta pierwsza ochron-
na skorupa: „Wczesne ostrzeganie”. Działania wykonywane w 
ramach tej warstwy ochronnej polegają na monitorowaniu 
sytuacji nietypowych, co daje możliwość wczesnego ostrzega-
nia o zagrożeniach związanych z problemami zdrowotnymi. W 
dużym stopniu to ten etap wpływa na wyeliminowanie zjawisk 
chorobowych.

Czyli mamy i u nas system sztucznej inteligencji, który może 
wspomagać pracę lekarza i de facto jest on odstępny dla każ-
dego. I wcale nie jest to pieśń przyszłości. Przyszłość już tutaj 
jest i rozwija się szybciej niż nam się wydaje. Można się jej bać, 
traktować jako zagrożenie albo uznać, że może ona być dla nas 
wsparciem. 
Kilka lat temu pojawił się raport, z którego wynika, że do 2035 
roku może zniknąć niemal połowa miejsc pracy, która będzie 
mogła zostać zastąpiona automatyzacją. Ciężko powiedzieć ja-
kie przyniesie nowe zawody i czy trzeba się przekwaliikować. 
Zyskiwać będzie nie tylko wiedza, która wciąż się zmienia, a 
kompetencje, które musimy rozwijać w sobie. Szczególnie te 
związane z kreatywnością i z tworzeniem. Dlatego nie tylko 
książki z zapisanymi ścieżkami postępowania i to co było do tej 
pory, ale liczyć się będzie nowoczesne podejście do pacjenta, 
poszukiwanie rozwiązań i korzystanie z możliwości jakie daje 
sztuczna inteligencja.

Informacje do tego artykułu z dostępnych źródeł w 

sieci m. im. na www.osoz.pl oraz publikacji na ka-

nale dr. Tomasza Rożka zebrał dla Państwa Paweł 

Lew – Dyrektor Zarządzający w irmie MERIDO, 

która zapewnia wsparcie IT, serwis oprogramowa-

nia oraz pomoc w rozliczeniach kontraktów z NFZ 

dla aptek, sklepów medycznych i służby zdrowia.

(Wszystkie warstwy systemu znaj-
dują się na obrazku obok oraz na 
www.osoz.pl – przyp. red.)
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Fotograie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Co dała mi Pandemia
Pandemia..kto by pomyślał..ile nam zabrała?.. czy coś nam 
dała?..
Mnie dała kota..nie..nie zwariowałam..tylko prawie z nieba, w 
marcowy, zimny wieczór wpadł w moje życie kot...
W mroźny dzień wyniosłam na balkon moją pościel - zawsze 
tak robię w mroźne dni po 23 - ciej -  chcąc się położyć do 
snu przypomniałam sobie, że wciąż jest na balkonie.
Pobiegłam po nią, wnosząc ją do domu poczułam, że w zło-
żonej na cztery części kołdrze coś się rusza..i...wyskoczyło z 
niej malutkie, wychudzone kociątko. Przez sierść było widać żebra.
Nigdy dotąd nie miałam kota. W lodówce tego dnia miałam 
odrobinę wędzonego łososia. Kotek był nieufny nie chciał 
jeść. Właściwie nawet nie dał się dotknąć, taki był przestra-
szony. Ponieważ był srogi mróz, kotek dostał wyścielone po-
larowym kocykiem pudełko i został na noc w mojej kotłowni. 
Ponieważ sąsiedzi mają koty na drugi dzień wybrałam się do 

nich z kociną pod pachą, aby zwrócić zgubę. Okazało się, że 
znają kociątko z widzenia, ale tylko jako przybłąkanego, do-
chodzącego po coś do jedzenia. Kotek niczyj był..
Więc udałam się do weterynarza, czy nie zna tego pacjenta? 
Ale też nie widział go nigdy wcześniej.
Kicia została zbadana i odrobaczona. Po wykarmieniu - za-
szczepiona. Razem z Antonio - wirtualnie, bo jak inaczej w 
dobie epidemii - nazwaliśmy ją „Bella”, gdyż jest wyjątkowo 
piękna i słodka. Z dnia na dzień nabierała zaufania do mnie. W 
czasie tego odosobnienia miałam milutkie, cieplutkie stwo-
rzenie do przytulania. Do tego wyraźnie mnie kocha, a nawet 
próbuje mnie karmić, niestety słowikami z ogrodu..
Antonio, który co dwa tygodnie przylatywał jest uziemiony 
w Londynie.
Mój syn ma żonę w ciąży, kontakty były telefoniczne. Więc od 
marca - przytulam się do kota.
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

W tym czasie ja przyjmowałam w zabezpieczeniu pojedyn-
cze pacjentki, które wymagały szybkiej konsultacji lekarskiej. 
A traiły mi się takie rozpoznania, że trudno sobie wyobrazić 
iż tak można się ociągać z wyjściem do lekarza. Mruk-Med jak 
zawsze moje stokrotne dzięki za natychmiastowe działania. 
Szczególnie 47 letnia pacjentka z rakiem piersi we wszystkich 
kwadrantach no i oczywiście węzłami. Bystra, zorientowana, 
oczytana. Nauczycielka. Negowała bolesność, widziała dys-
proporcje między sutkami..ale... Bała się wcześniej przyjść, 
gdyż obawiała się, że to rak. Zawsze, gdy pytam:
-Dlaczego tak późno?
-Bo mnie to nie bolało..
Takich osób było kilka w tym czasie. USG piersi robię od 1996r 
i cały czas jeszcze coś potrai mnie zaskoczyć. Nigdy nie zapo-
mnę pacjentki z przed lat. Wizytę poprzedził telefon:
-Czy wyciek z brodawki to coś poważnego? Słyszę w słu-
chawce dwudziestoparolatkę.
-Proszę przyjść na badanie, trudno mi ocenić przez telefon.
Podczas wizyty okazało się, że pacjentką jest 60 letnia mama. 
Przyniosła w chusteczce całą pierś. Przez dziurę w klatce pier-
siowej zobaczyłam żebra..
Do dziś mam ten obraz przed oczyma ,a pytanie było takie 
banalne.
Więc mimo doby pandemii ja oglądałam swoje pacjentki i 
nie udzielałam tele porad. W mojej lokalizacji sytuacja epi-
demiczna miała się nie najgorzej. Oczywiście pacjenci z za-
granicy oszukiwali. Nie przyznawali się. Wywiad epidemiczny 
wnosił tyle,  należało się pomodlić, żeby być zdrowym mimo 
kłamiących pacjentów. I tak mijały dni i miesiące. Wolniej niż 
kiedykolwiek.
Do pracy chodziłam z duszą na ramieniu. Codziennie wie-
czorem, zwłaszcza na początku dzwoniłam do szpitala na 
zakaźny pytając o liczbę zachorowań. Na szczęście w mojej 
lokalizacji było ich niewiele i większość u przyjeżdżających z 
zagranicy. W przychodni byłam na początku sama. Po kilku 
tygodniach zaczął ponownie działać laboratoryjny punkt po-
brań.
Pacjentki do dziś boją się przychodzić jak dawniej. Przeważ-
nie umawiam się indywidualnie. Mam niedaleko. Staram się 
rozłożyć w czasie te wizyty. Spadła liczba porad u ciężarnych. 
Boją się podwójnie. Co dalej będzie? Tego nie wie nikt. Tak 
bardzo tęsknimy za tym co było przed, wydaje się, że wróci-
my do „normalności” - czyli do czego??
Ten czas tak nam wszystko zmienił w głowach. Ja najbardziej 
tęsknię oczywiście za Antonio. On mieszka w Londynie od 
kilkunastu lat, ale ma włoski paszport. Cały czas boimy się, 
że nie będzie mógł wjechać do Polski. Miał przylecieć dziś 
wieczorem do Krakowa, ale loty z UK wstrzymano gdy tylko 
zdążył kupić bilet. Teraz próbujemy umówić się za granicami 
obu krajów, a nie jest to łatwe. Prawie wszędzie loty są kom-
binowane,  długie godziny na lotniskach i dokąd  wybrać się 
w miarę bezpiecznie? Przecież takie miejsce nie istnieje. A ja 
tak bardzo tęsknię za Sycylią.
Już mu nawet nie przeszkadza perspektywa 14 dniowej kwa-
rantanny po powrocie. Wczoraj kolejny raz planowaliśmy, 
gdzie się spotkamy bo na Polskę się nie zanosi. Tak naprawdę 
wszystko jedno gdzie..ważne z kim..
Zdecydujemy jutro gdziekolwiek się da,byle się spotkać.
Od początku myśleliśmy, że to będzie krótki czas przerwy w 

naszym życiu. Mieliśmy plany podróżnicze i do tej pory szło 
nam świetnie, spotykanie się co kilkanaście dni, albo u jedne-
go z nas, albo we wspólnych  podróżach. Teraz od 1go marca 
tylko wideo rozmowy kilka razy dziennie.
Ten czas z pewnością zweryikuje wiele relacji międzyludz-
kich, widzimy je w ostrzejszym świetle.
Nie chcemy już nieszczerych przyjaźni, fałszywych znajo-
mych, dołujących psychicznie osób w otoczeniu, fałszywych 
wazeliniarzy oraz innych pasożytów i wampirów emocjonal-
nych. Chcemy prawdy cokolwiek ona oznacza. I trudno jeśli 
zostanie mało, prawie nic, ale szczerze - przy nas mniej osób, 
mniej rzeczy, stają się ważne tylko nasze relacje i emocje mię-
dzy ważnymi dla nas ludźmi i sprawami.
Czy się boję tego co będzie? Chyba bardziej jestem ciekawa.
Gdy w okresie największych rygorów w dystansie społecz-
nym byłam całymi tygodniami sama w domu, najbardziej 
tęskniłam za brakiem przytulania się do moich najbliższych, 
możliwości dotknięcia.
Tydzień  po Wielkanocy  był ślub mojego syna, zaplanowa-
ny od listopada. Patrycja jest w ciąży. Oczekujemy dzieciątka 
15go sierpnia. Wesela planowo miało nie być, tylko uroczysty 
obiad. Antonio poprosił mnie o pomoc w decyzji, który gar-
nitur, oczywiście jak u Włocha-od Armaniego, który krawat, 
koszula..i co? I Nic..przecież nie mógł przyjechać..
Mieliśmy zaplanowane i zwiedzanie, i odwiedzanie mojej ro-
dziny w Lublinie i gotowanie  potraw kuchni polskiej..
- Nie martw się - powiedział..
- Zrobimy to wszystko w następną Wielkanoc.
Mam nadzieję doczekać jej w dobrym zdrowiu, gdziekolwiek 
to będzie. Ale jedno jest pewne,  już nie ma żadnej pewności 
do czegokolwiek i gdziekolwiek.
Ślub syna był 5cio osobowy z torem wizyjnym do policji 
sprawdzającej liczbę osób w Kościele. Rodzice Panny Młodej 
byli w drzwiach kościoła poza okiem kamery...z pewnością to 
był niezapomniany ślub. Drugiego badania prenatalnego nie 
było, gdyż doktor Artur był w kwarantannie po przylocie z 
Afryki..
Pandemia odebrała mi spokój o bliskich, ich zdrowie, życie - 
moja mama mieszkająca w Lublinie.
O zdrowie mojej synowej, dzieciątka na które czekamy. Na 
ten moment wszystko jest dobrze..ale.
Szczególnie początek zdarzeń, niewiadoma każdego dnia, 
nie mogłam spać chłonąc wszystko co dało się przeczytać, 
aż w końcu przestałam czytać a także oglądać telewizję. Do 
dziś, dzień zaczynam od kanału muzycznego dla lepszego 
początku dnia.
Dla mnie okazuje się wyczerpująca niepewność, ten stan nie-
przewidywalności. Jestem optymistką. Moje myślenie zawsze 
zmierza do szukania rozwiązań. Czy w medycynie, czy w zwy-
czajnym życiu. To pozwala mi budzić się z nadzieją każdego 
dnia.
Zwolniłam tempo życia. Wycofuję się z wyścigu szczurów. 
Kocham i akceptuję tych, których kocham. Wiem, że nie ist-
nieje absolutnie nic pewnego oprócz tego, co mam w tym 
momencie. Jak będzie za chwilę nie wiem. Ale cokolwiek się 
zdarza - lubię to moje ciekawe
życie. Poczucia zadowolenia z tego co tu i teraz można się 
nauczyć, cokolwiek się zdarzy wiem, że będzie dobrze..
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Jan Plaskaz - memoriae

Jasiu

Pierwszy raz spotkałem się z Jaśkiem w latach 80-tych ubie-
głego wieku. Był wtedy jedynym narciarzem z Rzeszowa, 
który wygrywał w narciarstwie alpejskim z chłopakami z 
Ustrzyk Dolnych.
Był zmorą dla nauczycieli. Dobre oceny i wiecznie zado-
wolony i uśmiechnięty. Nigdy nie dał się zamknąć w jakie-
kolwiek z góry narzucone przepisy, czy to w szkole, czy w  
sporcie, czy w czasie wolnym. Imprezy z Jaśkiem przeszły 
do legendy. Wieczna charyzma, ciągnął za sobą innych, za-
rażając hedonizmem. Złośliwi mówili, że Jasiek nawet jak 
jest w toalecie, to się cieszy. Wszystkie jego żarty to nie pry-
mitywny rozbój czy drwina, ale pełna niedomówień auto-
ironia z inteligentnymi podtekstami. Organizowane przez 
niego „noce świętojańskie” na Wyspie Energetyka na Solinie 
to klasyka, która już nie wróci. Imprezy organizowane w 
Bacówce pod Małą Rawką, stąd rowerami do Polańczyka, 
potem ognisko z pieczeniem świniaka, na następny dzień 

rejsy DZ-etą. Mimo gigantycznych ekscesów nikt nie ucier-
piał i za każdym razem wracał do domu pełen przeżytych 
przygód autorstwa Jaśka. Od młodości, gdy należał do Rze-
szowskiego Harcerskiego Klubu Narciarskiego, nie odpuścił 
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nie propo-
nował na tych wyjazdach wspaniałych, wygodnych hoteli 
czy super wyżywienia, każdy z uczestników jechał tam dla 
osobowości Jaśka.

Na studiach we Wrocławiu los zetknął go z mentalnym bliź-
niakiem, z Wackiem. Wspólna miłość do gór, nart zaowoco-
wała powstaniem klubu Ski Elita, gdzie grupa zapaleńców 
potraiła pokazać, co w górach jest najpiękniejsze. Tam też 
nie chodziło o warunki czy jakiś super trening, ale o atmos-
ferę stworzoną przez Jaśka i Wacka.
Po studiach dr Plaskacz rozpoczął pracę lekarza dentysty. 
Stomatologia zachowawcza, gabinet, praca w pogotowiu 
stomatologicznym, wreszcie przygoda z chirurgią szczęko-
wo-twarzową w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Pamię-
tam historię z dyżurnym w Izbie Przyjęć i hasło „posuń się”.

Jasiek wiecznie uśmiechał się i chyba stąd chęć pracy „dla 
uśmiechu”. Ortodoncja to w końcu darowanie pacjentom 
szerokiego, prawidłowego uśmiechu. Nikt nie miał tak per-
fekcyjnie zorganizowanego gabinetu jak Jasiek. Kilka foteli 
obsługiwanych przez jednego doktora i kilka asystentek 
w jednym czasie. Do tego uczciwa umowa podpisywana 
przed leczeniem, aby chory nie miał wątpliwości co do 
zakończenia postępowania. Dokumentacja fotograiczna i 
elektroniczna to też jego pomysł. Praca nie tylko dla kasy. W 
prywatnej praktyce zgromadził dane medyczne, które po-
zwoliły mu obronić doktorat z ortodoncji. Nie była to praca 
doktorska „dla myszy”. Udowodnił, na podstawie obserwa-
cji swoich pacjentów, istnienie tzw. pamięci kostnej, która 
powoduje nawrót wady zgryzu w kilka lat po zakończonym 
leczeniu ortodontycznym. „Co Bóg stworzył krzywe, niech 
człowiek nie prostuje”.

Wspomnienie
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Wspomnienie

Nie można zapomnieć o pracy społecznej dla OIL w Rze-
szowie. Był zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej, działał w Komisji Sportu i Turystyki.

Rodzina. Myślę, że w sytuacji zagrożenia Jasiek walczyłby o 
nią do ostatniej kropli krwi, co w końcu udowodnił w wal-
ce z chorobą. Najbardziej podoba mi się opowieść, jak to 
elegancką i śliczną narzeczoną (obecnie żonę), ciągnął po 
śniegu po pas na weekend do Bacówki Pod Małą Rawką. 
Pojawiły się dzieci, Madzia i Maciek. Wychował je w sza-
cunku dla innych, poczuciu humoru, miłości do gór, aktyw-
ności sportowej. Nigdy praca, czy pasja nie powodowały 
zaniedbania rodziny. Nawet w chorobie, w ostatnim roku, 
nie odpuścił rejsu z synem, czy wyjazdu w Alpy z córką. Do 
żony Agnieszki zawsze odnosił się z szacunkiem i miłością. I 
nie próbował się jej przeciwstawić. Dewizą Jaśka było: czło-
wieczeństwo na obraz i podobieństwo Boga, czyli trójca:
Rodzina,
Praca,
Pasja.
Praca nie może być pasją, pasja nie może zabierać ci ro-
dziny i pracy. Stąd fenomenalnie zorganizowane życie. Tak, 
aby rano popływać na basenie, potem odwieźć dzieci do 
szkoły, następnie bieganie lub rower, praca w gabinecie od 
12.00, wieczorem kolacja z rodziną. Do tego środa, gdzie 
cały był dla rodziny.
Pasją Jaśka był sport. Nie po to, aby wygrywać, ale po to, 
by dobrze się czuć. Do wszystkiego w sporcie podchodził 
profesjonalnie: pływanie, rower, narty, bieganie i triatlon z 
najważniejszymi mistrzostwami czyli zawodami Iron Man. 
Na nartach jeździłem zawsze, ale to Jasiek pokazał mi jak 
wygląda trening i jak wyglądają zawody. Nie zapomnę Mi-
strzostw Świata Lekarzy w Kronplatz, kiedy po zawodach, 
ze zwieszoną głową jechaliśmy na krzesełku do góry. Miej-
sca poza podium, a czasowo, mimo 5 pozycji, przepaść do 
czołówki. A Jasiek skomentował: Grzesiu, nie martw się, my 
chłopaki z Ustrzyk Dolnych i tak daleko zajechaliśmy w tych 
Alpach. To dało mi takiego kopa i motywację, że w zeszłym 
roku wskoczyłem do  światowej czołówki le-
karzy, będąc dwa razy na podium. Kolejna hi-
storia to triatlon i przygotowanie. Jasiek dwa 
lata życia podporządkował  rygorom treningu 
i diety. Zaliczył kilka maratonów biegowych i 
kilka europejskich zawodów Iron Man w peł-
nym dystansie tj. 1500 m pływanie na otwar-
tym akwenie, 150 km jazda rowerem i potem 
maraton, wszystko w niecałe 11 godzin! Sza-
cun.

I jeszcze moja historia. Kiedy Jasiek dowiedział 
się, że startuję w maratonie  rowerowym MTB, 
pożyczył mi swój karbonowy rower. Po zawo-
dach postanowiłem kupić taki sam,  ale cena 
odstraszała. Pytam się Jaśka, czy warto wydać 
3 tysiące więcej tylko za 1,5 kg lżejszy rower? 

A Jasiek na to: a kiedy chcesz używać takiej maszyny, wi-
działeś swój PESEL, lepiej nie będzie.
Na nieszczęście byłem tym, który zdiagnozował choro-
bę Jaśka i tym, który nie zostawiał nadziei na wyleczenie 
i przeżycie. Rozwaliło mnie to, jak Jasiek zapytał się, ile mu 
jeszcze zostało czasu, bo ma zobowiązania wobec rodziny 
i pacjentów. Jedynie wola walki i silny charakter pozwoliły 
mu na przeżycie z takim rozpoznaniem przez 1,5 roku. A 
decyzje jego ostatnich dni pokazały, że duch jest silniejszy 
od materii.

9.04.2020 roku, rano, sędziowie niebiescy otworzyli mu fo-
tocelę do ostatniego wyścigu, wyścigu do wieczności. Wie-
rzę, że szykuje tam  piękny dom dla rodziny, ognisko i stoki 
narciarskie szerokie i strome jakich tu nie ma na ziemi dla 
przyjaciół, uśmiech bez wad dla swoich pacjentów.
 
Jasiek, będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Grzegorz Siteń
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Angielski  trawnik 
czy kwietna łąka?
Wielu właścicieli przydomowego ogrodu nie wyobraża so-
bie aranżacji bez pięknego trawnika 
i pyszniących się na nich krzewiastych klombów.  Tak po-
kochaliśmy ten trawiasty dywan, że żadne inne propozy-
cje nie wchodzą w grę, może jednak warto się przekonać i 
spróbować stworzyć modny ostatnio, bardzo dekoracyjny 
element kompozycji ogrodowej – łąkę kwietną. Założenie 
takiej łąki, jak i jej utrzymanie to oszczędność czasu i pienię-
dzy. Pielęgnacja łąki kwietnej to koszenie jedynie 1 – 2 razy 
w sezonie. Nie 
należy jej od-
c h w a s z c z a ć , 
nawozić, pod-
lewać. Rośliny 
łąkowe dobrze 
znoszą mocne 
nasłonecznie-
nie i są raczej 
odporne na 
susze. Takie 
wielogatunko-
we zbiorowi-
ska są cennymi 
ekosystemami, 
ś c i ą g a j ą c y m i 
ptaki  i są po 
prostu piękne. 
Kwietna łąka 
może składać 
się z samych ro-
ślin kwitnących, 
albo w zestawie 
mogą znajdo-
wać się rów-
nież trawy. Mogą 
to być również rośliny miododajne, przyciągające owady 
zapylające. Osoby praktyczne, będą dobierać do zestawu 
rośliny 
o długim okresie kwitnięcia.  Dobierając rośliny do łąkowej 
mieszanki można wysiać te, które swoją urodą będą nas cie-
szyć przez całe lato, niekiedy aż do listopada.  Biorąc przy-
kład z naturalnych zbiorowisk roślinnych możemy stworzyć 
taką łąkę kwietną, która będzie pasować nie tylko do ogro-
dów naturalistycznych , ale także tych nowoczesnych.
Kluczem do dobrze założonej łąki kwietnej jest dobór od-
powiednich gatunków i odmian  roślin. 
W sklepach ogrodniczych dostępne są gotowe mieszanki 
nasion traw i roślin o ozdobnych kwiatach.   Najpopularniej-
sze z nich to nagietek lekarski, chaber bławatek, rumianek 
pospolity, mak polny, irletka smółka, wyka ptasia, szałwia 

łąkowa oraz koniczyna łąkowa. Starannie dobierając rośli-
ny można stworzyć kombinację  o wybranej kolorystyce i 
zróżnicowanej wysokości kwiatów. Przed wysianiem nasion 
dobrze jest pomieszać je z piaskiem, co ułatwi nam wysiew. 
Nasion nie zasypujemy ziemią, ale starannie wałujemy aby 
dobrze przylegały do gleby. Bardzo ważne jest, aby w czasie 
wschodów 
 i wzrostu roślin, gleba była stale wilgotna.  Dobierając ro-
śliny do zestawu, nie należy pominąć wymagań roślin – na-

słonecznienia i 
gleby.  
Jeśli nie jeste-
śmy do końca 
pewni, czy war-
to założyć łąkę 
kwietną, prze-
znaczmy na jej 
założenie tylko 
niewielką część 
trawnika, tego  
bardziej odda-
lonego od bu-
dynku miesz-
kalnego. Jeżeli 
chcemy poszu-
kiwać roślin na 
łąkę kwietną 
w naszym oto-
czeniu, spró-
bujmy udać się 
na łąkę o prze-
ciętnej glebie, 
gdzie rosną 
chabry łąkowe, 

koniczyna Biała i 
czerwona, łubin trwały, mak polny, nachyłek lancetowaty, 
wyka kosmata, zaś na łące suchej znajdziemy dziurawiec, 
goździk kropkowany, przełącznik kołyskowy, rogownicę po-
lną i macierzankę. 
Łąka kwietna po przekwitnięciu roślin nie wygląda uro-
kliwie, ale nie należy jej kosić. Trzeba nieco poczekać, by 
nasiona się rozsiały. Zbyt wczesne koszenie sprawi, że w 
przyszłym sezonie konieczne będzie dosianie gatunków 
ozdobnych. 
Może tym  artykułem uda mi się przekonać miłośników 
ogrodów do założenia choćby niewielkiej łąki kwietnej w 
ogrodowych wnętrzach. 

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach….
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