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UCHWAŁA Nr 1
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy
 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje regulamin zjazdu, który jest za-
łącznikiem do niniejszej uchwały

Sekretarz XXX Zjazdu Agnieszka Tomaszewska
Przewodniczący XXX Zjazdu Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA Nr 2
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje porządek obrad, który stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 3
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Rzeszowie

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

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
za rok 2014

W okresie sprawozdawczym Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Rze-
szowie spotykało się co tydzień, a Rada OIL z niewielkimi wyjątkami co 
miesiąc. Na przełomie stycznia i lutego rozpoczęliśmy remont naszej no-
wej siedziby – Letniego Pałacyku Lubomirskich. O tym, że remont zabyt-
kowego obiektu o takim metrażu nie jest rzeczą łatwą i prostą nie muszę 
chyba nikogo przekonywać. Przykładem niech będzie około półroczny 
okres przez jaki uzgadnialiśmy z Konserwatorem Wojewódzkim formę i 
kształt nadającej się do wymiany stolarki okiennej. Kompromis został osią-
gnięty. Okres intensywnych prac budowlano - remontowych trwający do 
lata był czasem trudnym i pracowitym. A trzeba pamiętać, że wybór firmy 
budowlanej, jak pokazuje czas, był bardzo trafny oraz że mamy szczęście 
współpracować z rozumiejącym sytuację i wspierającym inwestycję Kon-
serwatorem Wojewódzkim.
Chciałbym serdecznie podziękować zarówno Kolegom z tzw. zespołu 
budowlanego jak i pracownikom naszego Biura za zaangażowanie, kre-
atywne myślenie, konstruktywną krytykę i pomoc. Kiedy rozpoczynaliśmy 
remont byłem dużym optymistą w sprawie pozyskiwania środków finan-
sowych od instytucji i urzędów powołanych m.in. do ratowania naszego 
dziedzictwa kulturowego. Niestety, jak pokazało życie albo instytucje te 
nie działają prawidłowo, albo Letni Pałacyk Lubomirskich nie jest aż takim 
wspaniałym zabytkiem za jaki go uważamy. Po wielu zakulisowych zabie-
gach otrzymaliśmy ok. 3% wsparcia z sumy wydatkowanej do tej pory.
Nieco lepiej rozpoczął się rok 2015. Prezydent miasta Rzeszowa po wizy-
cie w Pałacyku docenił nasz wkład i zaangażowanie wspierając nas kwotą 
dwukrotnie większą niż dotychczasowi dobroczyńcy. Zarysowała się rów-

nież wreszcie realna perspektywa pozyskania środków unijnych z nowej 
transzy, która „rusza” w tym roku. 
Pod koniec lipca prace remontowe były na tyle zaawansowane, że udało 
się nam, nie bez żalu i sentymentów, opuścić naszą dotychczasową, sprze-
daną kilka miesięcy wcześniej siedzibę przy ulicy Reformackiej i przepro-
wadzić Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie do Pałacyku przy ul. Dekerta 
2. Jestem przekonany i mam nadzieję, że nowa siedziba będzie nam do-
brze służyła integrując środowisko lekarskie przez następne dziesięciolecia 
oraz że będzie materialnym dowodem właściwej pozycji i prestiżu nasze-
go zawodu.
W roku 2015 zamierzamy wyremontować ogrodzenie oraz zagospodaro-
wać teren wokół budynku. Pozostałe prace (elewacja, restauracja w piwni-
cach) będą uzależnione od pozyskanych środków finansowych. 
W najbliższych dniach Pałacyk stanie się również „domem” dla Porozumie-
nia Zielonogórskiego i Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy. Pod 
naszym dachem będzie działać również firma ubezpieczająca lekarzy.
Na wiosnę 2014 r Minister Zdrowia ogłosił zamiar wprowadzenia tzw. 
pakietu onkologicznego. Po kilku miesiącach „ciszy” prace nad nowym 
rozwiązaniem nabrały szalonego tempa i wbrew opinii zdecydowanej 
większości środowiska pakiet wraz z kilkoma innymi kontrowersyjnymi 
pomysłami zaczął obowiązywać od 1 stycznia br. Jedynymi, którzy po raz 
kolejny zdecydowali się na protest byli lekarze rodzinni zrzeszeni w Poro-
zumieniu Zielonogórskim. OIL w Rzeszowie wyraziła zdecydowane popar-
cie dla postulatów i działań Kolegów z PZ.
Jak pokazuje rzeczywistość pakiet działa tylko „na papierze”. Nie kwestionu-
jąc zasadności jego założeń należy zastanowić się na pewno nad kwestią 
jego zgodności z Konstytucją RP, gwarantującą równość obywateli w do-
stępie do środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Kwestią do dysku-
sji pozostaje również widoczny brak profesjonalizmu i znajomości materii 
urzędników tworzących system, a co najważniejsze całkowite zignorowanie 
płynących od kilku miesięcy krytycznych uwag (w większości konstruktyw-
nych) ze strony środowiska lekarskiego. Każdy oczywiście powinien dostać 
szansę. W tym także nasz Minister Zdrowia. Zastanawiam się jednak czy Pan 
Minister przez okres swojego urzędowania nie otrzymał tych szans zbyt 
wiele. Jeżeli wprowadzony pakiet nie zostanie usprawniony chyba nikt nie 
będzie miał wątpliwości co do konieczności zmian personalnych w Mini-
sterstwie Zdrowia, choć oczywiście nie uzdrowi to systemu.
Od kilku miesięcy w siedzibie OIL dodatkową pomoc prawną zapewnia 
zatrudniona wspólnie przez Izbę oraz Porozumienie Zielonogórskie Pani 
mecenas. Zarówno Organy Izby (Sąd, Rzecznik) jak i Koledzy wysoko oce-
nili jej profesjonalizm. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szko-
lenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Medycznego działający w 
strukturach Izby. Władze Ośrodka wsłuchują się w głos Kolegów i czynią 
wszelkie starania, aby interdyscyplinarny charakter szkoleń pozwolił na 
właściwe realizowanie założeń obowiązku kształcenia ustawicznego.
Od 1 stycznia br obowiązuje uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 wrze-
śnia 2014 r podnosząca wysokość składki na rzecz samorządu do 60zł 
miesięcznie. Cieszę się, że dyskusję nad celowością tej zmiany mamy już 
za sobą i jeżeli pozwolicie pominę w tym sprawozdaniu argumenty za i 
przeciw. Powyższa Uchwała spowoduje oczywiście pojawienie się w na-
szym budżecie dodatkowych środków. Po rozmowach z prezesami in-
nych izb wiem, że zostaną one przeznaczone na różne cele w zależności 
od potrzeb. Większość Izb zamierza zwiększyć wydatki na pomoc praw-
ną oraz przeznaczyć większe środki na cele kształcenia. Rozważany jest 
pomysł wspólnych działań mający na celu poprawę wizerunku lekarza 
w społeczeństwie. W naszej Izbie ważnym zadaniem, oprócz oczywiście 
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wymienionych powyżej, jest zakończenie remontu. Myślę, że większość z 
kolegów zgodzi się z moim zdaniem i zaakceptuje fakt pojawienia się do-
datkowych pieniędzy tak naprawdę za 2-3 lata.
Chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania dla Koleżanek 
i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. Z podziwem patrzę 
na Waszą działalność, szczególnie tę, która dotyczy Koleżanek i Kolegów 
mających swoją misję zawodową już za sobą. Dla nich możliwość spotka-
nia się jest często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w którym spędzili 
przecież większość życia. Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i apeluję o 
dalszą aktywność.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, którzy co roku 
organizują 4-5 imprez o zasięgu ogólnopolskim. Wymaga to ogromnego 
zaangażowania, poświęcenia swojego prywatnego czasu i dużego wysił-
ku organizacyjnego. Sądząc po liczbie uczestników i zainteresowaniu, z ja-
kim co roku spotykają się Wasze imprezy, ta działalność jest zdecydowanie 
potrzebna, ma sens i zasługuje na słowa najwyższego uznania.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji Bioetycznej. Miesiąc 
temu Komisja zakończyła swoją kadencję. Komisja pracowała bardzo in-
tensywnie ze względu na znaczący wzrost zarówno liczby opiniowanych 
badań klinicznych, jak i badań prowadzonych przez naszych Kolegów bę-
dących w większości przypadków kolejnym krokiem w ich rozwoju na-
ukowym.
W październiku br jak zwykle rozpocznie się nowy rok akademicki. Dla 
naszego środowiska będzie to moment szczególny. Zgodnie z zapowie-
dziami właściwych władz po raz pierwszy w Rzeszowie studia rozpoczną 
przyszli lekarze. W związku z tym nasze grono najprawdopodobniej po-
większy się o dużą liczbę samodzielnych pracowników naukowych. Mam 
nadzieję, że docenią oni naszą dotychczasową pracę i doświadczenie za-
wodowe. Ufam, że będziemy w stanie zbudować wzajemne relacje oparte 
na partnerstwie.
Do końca grudnia ubiegłego roku funkcję skarbnika pełnił kol. Alfred Or-
łowski. Ze względu na nadmiar obowiązków, kolega złożył rezygnację, a 
pełnienia funkcji podjął się kol. Jerzy Blajer. Serdecznie dziękuję kol. Orłow-
skiemu, gratuluję nowemu skarbnikowi. 
Na koniec, może niechronologicznie, wspomnę, że rok 2014 rozpoczęli-
śmy reaktywowanym po kilku latach Balem Lekarza. Chciałbym podkreślić 
wspaniałą atmosferę podczas balu oraz życzyć nam wszystkim aby te spo-
tkania stały się tradycją. Serdecznie dziękuję Kolegom za organizację i za-
angażowanie. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażują 
się w działalność samorządu lekarskiego, dziękuję Pani Stefanii Kościółek i 
jej zespołowi za pracę w minionym roku.

Wojciech Domka

UCHWAŁA Nr 4
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 
2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie - stanowiące za-
łącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE
OKRĘGOWEGO  RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ 

za rok  2014

Podczas Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego w listopadzie 2013r. wy-
brano Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej którym zo-
stał dr n. med. Włodzimierz Wnęk oraz 28 Zastępców Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej.
W okresie  styczeń 2014 – grudzień 2014 do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 61 nowych skarg, z 
poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 43 skarg. 
Zakończono ogółem 50 spraw. W tym odmówiono wszczęcia postępowa-
nia  wyjaśniającego w 8 sprawach , natomiast w 30 sprawach  przeprowa-
dzone postępowanie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem. 
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie przekazano 9 spraw wraz 
z wnioskami o ukaranie 11 lekarzy. 
Na okres następny do rozpoznania pozostało 54 sprawy w tym 14 spraw za-
wieszonych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. 

Rozpatrywane w okresie styczeń 2014 -grudzień 2014  skargi  dotyczyły:
•	 Choroby wewnętrzne  6
•	 pediatria  5
•	 chirurgia ogólna  2
•	 ortopedia i traumatologia  4

•	 ortopedia i traumatologia dziecięca 3
•	 neurologia 3
•	 okulistyka 1
•	 ginekologia 3
•	 położnictwo 1
•	 psychiatria 6
•	 stomatologia zachowawcza 5
•	 chirurgia stomatologiczna 1
•	 medycyna pracy 5
•	 inne 16

Powodem złożenia skarg do rzecznika było:  
•	 śmierć  5
•	 uszkodzenie ciała, powikłania chorobowe 7
•	 korzyść materialna  1
•	 poświadczenie nieprawdy  1
•	 nieetyczne zachowanie lekarza 42
•	 inne przyczyny 5

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
dr n. med. Włodzimierz Wnęk

UCHWAŁA Nr 5
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Rzeszowie w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Rzeszowie - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Rzeszowie za 2014 rok 

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 osobowym. 
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie sprawozdaw-
czym (01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.) wpłynęło 12 wniosków o ukaranie. Do-
datkowo z 2013 roku pozostało do rozpatrzenia 3 sprawy. Sprawy doty-
czyły 19 lekarzy.
Postępowanie sądowe zakończono w 12 sprawach. W 2014 roku przepro-
wadzono 7 rozpraw głównych, 7 posiedzeń. Orzeczono : 1 karę nagany, 4 
upomnienia, 1 karę pieniężną, 1 lekarza ukarano zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych na okres 1 roku, 3-ch lekarzy uniewinniono. Dwie sprawy 
zwrócono do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ce-
lem uzupełnienia. 
Podczas posiedzeń Sąd rozpatrzył 9 spraw. Dotyczyły one rozpatrzenia 
zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu postępowania lub o odmowie wszczęcia po-
stępowania, w jednym przypadku przedłużono termin postępowania i w 
jednym wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisar-
skiej. Dwie sprawy uchylono i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej celem ponownego rozpatrzenia. W 7 przypadkach utrzyma-
no w mocy postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.
W chwili obecnej w 3-ch sprawach wniesiono odwołanie do Naczelnego 
Sądu Lekarskiego.
W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało 
naruszenie art. 8 i 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także art. 64 KEL i art. 4, 
art. 41 Ustawy o zawodzie lekarza i przepisów o Zakładach Opieki Zdro-
wotnej dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej. Charakter 
rozpatrywanych spraw był różny. Zdecydowaną większość stanowią spra-
wy z zakresu specjalności zabiegowych i medycyny ratunkowej. Sprawy 
prowadzone przed Sądem dotyczyły przede wszystkim braku należytej 
staranności podczas prowadzonego postępowania leczniczego. Kolejny-
mi przyczynami były : - brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji 
medycznej - brak odpowiedniej zgody na zabieg operacyjny - nieetyczne 
zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta Na orzeczenie OSL wpłynęły 
3 odwołania od poszkodowanych.

Przewodniczący OSL dr n. med. Stanisław Dziurzyński

UCHWAŁA Nr 6
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie finansowe Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
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Rozliczenie finansowe  OIL w Rzeszowie  za 2014 r.

Z Prac ORL
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Przychód     -    3.815.975,99  zł   Koszty -      4.440.800,20 zł   Wynik finansowy -  624.824,21 zł

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

UCHWAŁA Nr 7
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Rzeszowie - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie za 2014 rok 

Okręgowa Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszo-
wie pracuje w składzie 5 osobowym : Przewodniczący – Andrzej Wadowski 
Członkowie : Jolanta Stec- Szwedo, Teresa Łukasik, Andrzej Bednarski, Sta-
nisław Małecki.

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji finansowej dotyczącej 
2014 r. prowadzonej przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie tj. rapor-
ty kasowe i bankowe. Kontrolę Funduszu Pomocy Koleżeńskiej, Funduszu 
Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy, oraz Refundację Kosztów Szkolenia. 

Stwierdzono zgodność operacji kasowych z przedstawionymi raportami.
W trakcie kontroli stwierdzono zgodność dokumentacji finansowej pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

Stwierdzono iż dokumenty finansowe prawidłowo opisane, zestawione 
chronologicznie. Przeprowadzono również analizę składek członkowskich 
za 2014 r. Wpływy - 1.75643,00 . Zalegających płacenia składek 822 osoby. 
Wysłano przypomnienia do osób zalegających z płaceniem. 
Sporządzono analizę wydatków : remont siedziby - 2.353.160,00 zł koszty 
utrzymania - 1.286.237,30 zł koszty działalności statutowej - 801.403,00 zł 

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli w dniu 18 lutego 2014 r. 
sprawdzili działalność funduszy działających w OIL w Rzeszowie:
 1/ Z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej w 2014 r. skorzystało 25 lekarzy na 
łączną kwotę 56.240,00 zł
 2/ Z Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy ( uprawnionych 10 
dzieci) w 2014 r. wypłacono 20.450,00 zł.
 3/ Z Funduszu Szkoleniowego w 2014 roku skorzystało 74 lekarzy na łącz-
ną kwotę 138.220,00 zł. 
Przeprowadzono kontrolę działalności biura OIL w Rzeszowie – dokumen-
tacja korespondencyjna oraz dokumentacja z posiedzeń organów izby 
prowadzona prawidłowo i rzetelnie - Komisja nie wnosi zastrzeżeń .
Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej 
OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIL w Rzeszowie 
Dr n. med. Andrzej Wadowski

UCHWAŁA Nr 8
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej w Rzeszowie

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy udziela absolutorium Okręgowej Radzie Le-
karskiej w Rzeszowie.

UCHWAŁA Nr 9
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Rzeszowie na rok 2015 r.

Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie na rok 2015 
według preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie udziela upoważnienia Okręgowej 
Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do przenoszenia środków finansowych 
pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu w granicach przewidywa-
nych dochodów i wydatków
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Preliminarz  OIL w Rzeszowie  na   2015 r.

Przychód     -    2.720.000,00  zł     Koszty -       2.464.692,00  zł   Rezerwa       -      255.358,00  zł

Z Prac ORL
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Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Z Prac ORL

UCHWAŁA Nr 10
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie pokrycia straty za
rok obrotowy 2014

Strata wynikła w roku sprawozdawczym zostanie pokryta z funduszu wła-
snego.

UCHWAŁA Nr 11
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 

2015 r. w sprawie utworzenia Funduszu Szkoleniowego.

Tworzy się z dniem 1 stycznia 2015 r. Fundusz Szkoleniowy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie w wysokości 5 % odpisu ze składek członkowskich.
Środki Funduszu przeznacza się na: refundację kosztów szkolenia lekarzy 
specjalizujących się refundację kosztów związanych z uzyskaniem tytułu 
naukowego dr n. med.; dr hab. n. med. prof. dr hab. n. med.  czynnego 
uczestnictwa w krajowych i zagranicznych zjazdach, sympozjach i konfe-
rencjach.

Regulamin wykorzystania środków Funduszu pozostawia się o treści przy-
jętej uchwałą nr 151/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie przyjęcia 
regulaminu Funduszu Szkoleniowego.
Nie wykorzystane środki dotychczasowego Funduszu Szkoleniowego za-
silają nowo utworzony Fundusz i przechodzą na kolejne lata. 
Traci moc uchwała nr 10 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 
14.03.2009 r. w sprawie utworzenia Funduszu Szkoleniowego.

APEL Nr 1 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie
z dnia 11 kwietnia 2015 r. 

w sprawie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich 

W związku z brakiem regulacji dotyczącej wykonywania przez lekarza 
zawodu lekarza na terenie tylko jednej izby lekarskiej - Okręgowy Zjazd 
Lekarzy w Rzeszowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie ini-
cjatywy zmiany ustawy o izbach lekarskich w następujący sposób:
1. W art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a, który otrzymuje brzmienie: 1 a. 
zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na terenie okręgowej izby le-
karskiej 
2. W art. 6 dodaje się ust. 1 a, który otrzymuje brzmienie : 1 a. w razie wyko-
nywania zawodu lekarza na obszarze jednej izby lekarskiej – lekarz uzysku-
je wpis na listę członków tej izby. 

U Z A S A D N I E N I E
Art. 6 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich stanowi, ze w przypadku wykony-
wania zawodu lekarza na obszarze dwóch lub więcej izb lekarskich – lekarz 
uzyskuje wpis na listę członków wybranej przez siebie izby. Przepisy nie 
regulują natomiast sytuacji w której lekarz zaprzestaje wykonywania zawo-
du lekarza na obszarze jednej z izb. Obecne przepisy pozwalają lekarzowi 
w takiej sytuacji pozostać członkiem izby w której zaprzestał wykonywania 
zawodu. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zachodzi więc koniecz-
ność doprecyzowania zapisów art. 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich w taki 
sposób, aby w sytuacji zaprzestania przez lekarza wykonywania zawodu 
na terenie dwóch izb obowiązkowa była przynależność do tej izby na tere-
nie której wykonuje zawód. W takiej sytuacji Okręgowa Rada Lekarska po-
winna mieć również możliwość skreślenia z urzędu lekarza z listy członków 
w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu na jej terenie.

STANOWISKO Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 11 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie negatywnej oceny postępowania Ministra Zdrowia 
Bartosza Arłukowicza dotyczącego warunków kontraktowania świadczeń 
z zakresu POZ na 2015 rok
Działając na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy w Rzeszowie XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie negatywnie 
ocenia zachowanie Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie do-
tyczącej warunków kontraktowania świadczeń z zakresu POZ na 2015 rok . 
Swoim zachowaniem Minister Zdrowia dyskredytował środowisko lekarzy 
POZ przez co podważył zaufanie pacjentów do zawodu lekarza.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia Medycznego
OIL w Rzeszowie w 2014 r.

Ośrodek Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  w roku 2014 zorganizował 9 szkoleń dla 
lekarzy i lekarzy dentystów. Spotkania naukowe odbywały się  w drugi po-
niedziałek miesiąca, a programy tych spotkań na bieżąco były drukowane 
w biuletynie oraz umieszczane na stronie internetowej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie. Tematyka szkoleń obejmowała:
-13.01.2014r „Zakażenie HIV i AIDS- historia, epidemiologia, klinika. Współ-
czesne wyzwania” – wykładowca lek.med. Jolanta Kluz-Zawadzka;
•	 10.02.2014r „Gastroskopia w praktyce lekarza rodzinnego. Wskazania, 

przeciwwskazania, powikłania, interpretacja wyników” – wykładowca  
lek. med. Robert Staroń ;

•	 10.03.2014 „Stany nagłe w neurologii” -wykładowca lek. med. Marcin 
Zięba;

•	 14.04.2014r „Bezdech senny” -wykładowca lek. med. Ewa Schwarz;
•	 12.05.2014r „Podstawy EKG „- wykładowca lek.med. Aneta Dudek;
•	 9.06.2014 „Profilaktyka próchnicy”- wykładowca prof. dr hab. n. med. 

Grażyna Śmiech-Słomkowska;
•	 8.09.2014r „Choroby naczyń w gabinecie lekarza rodzinnego”  - wykła-

dowca dr n. med. Adam Uryniak;
•	 13.10.2014r “Choroba niedokrwienna serca-dławica piersiowa stabil-

na-aktualne wytyczne” -wykładowca  dr n. med. Marek Sienicki;
•	 18.11.2014r „POCHP w praktyce lekarza rodzinnego” - wykładowca  dr 

n. med. Ryszard Olesiejuk

W 2014r z przyczyn niezależnych od organizatora nie odbyła się planowa-
na początkowo na kwiecień, a później na październik „Konferencja Okrą-
głego Stołu -Szczepienia za i przeciw”-ostatecznie została zaplanowana na 
24.03.2015r.
Ośrodek Kształcenia Medycznego w 2014 r. starał się także o przyzna-
nie dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską na kształcenie lekarzy i lekarzy 
dentystów. Uchwałą Prezydium NRL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie 
przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego otrzymali-
śmy kwotę 4 263,00 zł na organizację 7 szkoleń w I półroczu 2014r oraz na 
podstawie uchwały  Prezydium NRL z dnia 25 lipca 2014r kwotę 3 150,00 zł, 
która została przeznaczona na 3 szkolenia w II półroczu 2014r.

Przewodniczący Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie
dr hab.n. med.Andrzej Pluta

SPRAWOZDANIE
KOMISJI  STOMATOLOGICZNEJ OIL W RZESZOWIE

za rok 2014 

Od stycznia 2014r do końca lutego 2015r odbyło się 5 posiedzeń Komisji 
Stomatologicznej. 
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Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10.01.2014r , podczas spotkania 
została zaakceptowana propozycja kandydata na Przewodniczącego Ko-
misji Stomatologicznej w osobie lek. dent. Radosława Maksymowicza, Wi-
ceprzewodniczącego Komisji Stomatologicznej lek. dent Adama Buscha  i 
sekretarza komisji lek. dent. Beaty Kożak oraz skład komisji. W działaniach 
Komisji w okresie sprawozdawczym dużą aktywność wykazywali również 
lek. dent. Adam Malawski-Róg i lek. dent. Alina Nowak-Grzesiuk.
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 4.03.2014r . Dyskutowano 
na temat wyceny jednostkowej punktu świadczenia stomatologicznego 
i zredagowano pismo do POW NFZ w Rzeszowie z prośbą o wyjaśnienie 
zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Omówiono propo-
zycje szkoleń na II półrocze 2014r.

W dniu 6.05.2014r  odbyło się kolejne posiedzenie na którym ustalono ter-
miny  dwóch szkoleń jesiennych. Następne posiedzenie odbyło się w dniu 
4.11.2014r. – zostało zredagowane kolejne pismo do POW NFZ w Rzeszo-
wie w sprawie propozycji finansowej  na rok 2015. 
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 3.02.2015r. Dyskusja dotyczyła 
spraw bieżących związanych z NFZ i problemów natury prawnej. Została 
podjęta propozycja utworzenia komórki ds. NFZ w ramach Komisji Stoma-
tologicznej. Ustalono termin szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta 
na dzień 10.04.2015r.

Komisja stomatologiczna w okresie od stycznia 2014r do lutego 2015r 
zorganizowała 5 konferencji naukowo-szkoleniowych  szkoleniowych, w 
których udział wzięło ponad 900 osób: 
•	 10-11.01.2014r „ Estetyka w stomatologii” , „Zastosowanie materiałów 

adhezyjnych w odbudowie zębów”,” zasady planowania leczenia im-
plantologicznego”

•	 6-7.06.2014r „ Od endodoncji przez protetykę do implantologii- teoria 
i praktyka”

•	 19.09.2014r „Postępowanie w trudnych sytuacjach klinicznych w sto-
matologii”

•	 21-22.11.2014r „ Postępy współczesnej stomatologii”
•	 23-24.01.2015r „ Endodoncja, periodontologia, implantologia- roz-

wiązania w trudnych przypadkach”. 

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

Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki za rok 2014
 
Skład Komisji Etyki:
 
Posiedzenia Komisja Etyki odbyły się 2 krotnie na przestrzeni między zjaz-
dami OIL w Rzeszowie. Rozpatrywano jedną sprawę lekarza dentysty ubie-
gającego się o prawo wykonywania zawodu.
Przewodniczący KEL OIL w Rzeszowie uczestniczył w posiedzeniu  Komisji 
Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej w programie którego znalazły się między 
innymi takie tematy jak:
1) Rozpatrzenie pisma Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zawierającego 
wniosek o podjęcie dyskusji w zakresie wystosowania przez Komisję Etyki 
Lekarskiej NIL projektu apelu w sprawie zapobiegania bólowi oraz właści-
wego leczenia bólu w polskiej ochronie zdrowia
2) Dyskusja w zakresie podjęcia przez Komisję Etyki Lekarskiej NIL aktual-
nego stanowiska w sprawie „Klauzuli Sumienia”
Komisja Etyki pozostaje do dyspozycji koleżanek i kolegów chcących roz-
wiązywać swoje problemy wewnątrz samorządu lekarskiego.
 

Lek. Krzysztof Marchewka
Przewodniczący Komisji Etyki

 

SPRAWOZDANIE 
Komisji ds rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Komisja  pracowała w składzie:
dr n.med. Krzysztof Szuber – Przewodniczący
dr n.med. Wojciech Domka – Wiceprzewodniczący
lekarz Agnieszka Tomaszewska – Sekretarz
lekarz dentysta  Jerzy Blajer – Członek    
 

Liczba aktualnych członków Izby na dzień 31.12.2014 wynosiła:    4468 
w tym: 3326 lekarzy, 1135 lekarzy dentystów  i  7 lekarzy z podwójnym 
prawem wykonywania zawodu.
Komisja ds rejestracji lekarzy  wnioskowała o podjęcie uchwał w następu-
jących sprawach:
•	 przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu dla lekarza 

i lekarza dentysty- 91
•	 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - 95,
•	 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzom, którzy uzyskali 

obywatelstwo polskie - 3,
•	 przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu dla lekarza 

cudzoziemca - 1,
•	 skierowania lekarza na  przeszkolenie w związku z przerwą w  wyko-

nywaniu  zawodu  dłuższą niż 5 lat - 1
•	 wpisania lekarzy, lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z in-

nej okręgowej  izby lekarskiej - 56
•	 w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 56 

Komisja ds. Rejestracji LekarzyOkręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
dr n.med. Krzysztof Szuber

Sprawozdanie z działalności  Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów 
OIL w Rzeszowie za rok 2014

Komisja działała w składzie 10 osobowym. 
Przewodnicząca : Maria Szajner
Wiceprzewodnicząca :  Jadwiga Wizimirska, Maria Pawlik
Sekretarz :  Józefa Kukulska-Kędzierska
Członkowie: Halina Dorska,  Barbara Gorajczyk-Kogut, Zofia Koczela-Wlazło,  
Edward Piotrowski, Władysław Wąsik,  Stefania Zawora

Główną siedzibą jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie , natomiast w 
Stalowej Woli istnieje  również Klub Seniora , którego organizacją zajmuje 
się lek. med. Zofia Wesołowska.

Plany działania Komisji opracowywane są na zebraniach których w roku 
2014 odbyło się 9. Obejmowały one omawianie budżetu koniecznego do 
realizacji zadań Komisji . Zapoznawano się też z działalnością Komisji  Le-
karzy Emerytów i Rencistów przy Naczelnej Izbie Lekarskiej poprzez spra-
wozdania Przewodniczącej ,która uczestniczyła w zebraniach.

W Klubie Seniora w Rzeszowie odbyło się w roku 2014 8 spotkań oraz 3 w 
Stalowej Woli. Spotkania połączone były z niespodziankami z okazji Dnia 
Kobiet i Mikołajek. Pozostałe zostały urozmaicone czytaniem swojej po-
ezji przez Panią Krystynę Lenkowską. Na jednym ze spotkań zapoznano 
się również z działalnością Domu Spokojnej Starości przedstawioną przez 
kierownictwo tego domu oraz z ofertą nowo otwartej Poradni   Podologicz-
nej zajmującej się pielęgnacją i leczeniem stóp a w Stalowej Woli spotkanie 
połączone było z przedstawieniem z architektury sakralnej prawosławia na 
ziemiach polskich. Koleżanka w Stalowej Woli zorganizowała wycieczkę do 
Łańcuta  i wspólnie z Towarzystwem Lekarskim wycieczkę do Pragi.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zorganizowano również 
spotkanie opłatkowo-noworoczne w Rzeszowie i w Stalowej Woli. 
W roku sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania naukowe o tematyce 
1. „Zmiany chorobowe oczu w wieku podeszłym” przedstawione przez dr 
n. med. Ewę Jakubiec-Blajer
2. „Choroby naczyń” przedstawione przez dr n. med. Adama Uryniaka

Było również zorganizowane uroczyste spotkanie z udziałem Prezesa 
ORL dr n. med. Wojciecha Domki  na którym podejmowano Koleżanki i 
Kolegów z rocznika 1930 honorując ich pamiątkowymi tabliczkami oraz 
wręczając gratyfikację pieniężną. Tych którzy z powodu stanu zdrowia 
nie mogli przybyć na uroczystość odwiedzano w domu i wręczano im  
te symboliczne pamiątki wraz z gratyfikacjami co spotykało się z dużym 
uznaniem i wzruszeniem ze  strony obdarowywanych.
Komisja kontynuuje w dalszym ciągu wysyłanie życzeń świątecznych Ko-
leżankom i Kolegom oraz odwiedzanie tych ,w okresie przedświątecznym, 
którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć we wspólnych 
spotkaniach łącząc te odwiedziny z wręczeniem okolicznościowych pa-
czek. Komisja umieszcza również w Biuletynie sprawozdania z ważniej-
szych spotkań oraz wycieczek.
 

Przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie
lek .med.  Maria Szajner



9Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Cztery wydarzenia w jednym miejscu. To był 
dobry pomysł by w tym samym czasie spo-
tkało się tak liczne grono osób działających w 
samorządzie lekarskim i miało możliwość dys-
kutowania o kilku jakże ważnych problemach 
środowiska. W dniach 29-31 maja Gdańsk był 
gospodarzem Konwentu Prezesów Izb Lekar-
skich, XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Mło-
dych Lekarzy, Ogólnopolskiej Konferencji Re-
daktorów Pism Lekarskich oraz II Pomorskiej 
Konferencji Prawników Izb Lekarskich.

Przy tak dużej liczbie uczestników i zróżnicowaniu pro-
blemów spotkania odbywały się w grupach roboczych 
oraz na jednej wspólnej konferencji. W czasie tej ostat-
niej, wystąpienia prelegentów jak i uczestników dyskusji 
zdominował jeden temat - medialny wizerunek lekarzy. 
Zastanawiano się nad wolnością mediów jak i (nie)od-
powiedzialnością samych dziennikarzy. Lekarze pod-
kreślano, najczęściej przedstawiani są jako negatywni 

bohaterowie co 
powoduje u 
nich poczucie 
niesprawiedliwo-
ści i niechęć do 
mediów. Brakuje 
obrazu lekarza 
dobrego i mądre-
go. Zmieniła się 
jak podkreślano 
płaszczyzna, na 
której atakowani 
są medycy. Przed 
laty była to ko-
rupcja teraz błę-
dy w sztuce lekar-
skiej. Informacja 
ma się sprzedać, 
więc często jest 
powierzchowna, 

emocjonalna bez rzetelnego szukania odpowiedzi. Le-
karze nie powinni utyskiwać we własnym gronie tylko 
reagować -  podkreślali prelegenci. Mówili o tym mię-
dzy innymi Roman Budziński prezes Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku, Ryszard Golański redaktor naczelny 
„Gazety Lekarskiej” oraz Jarosław Wanecki przewodniczą-
cy Kolegium Redakcyjnego „Gazety Lekarskiej”. Bardzo 
dobrym pomysłem było zaproszenie w roli ekspertów 
długoletnich dziennikarzy Wojciecha Sulecińskiego i 
Małgorzaty Soleckiej. Mimo, że oboje redaktorzy ocenia-
jąc sytuację i szukając rozwiązań różnili się w niektórych 
kwestiach (to dobrze dla ożywienia dyskusji) to jednak 
byli zgodni co do tego, że zarówno samorząd jak i każdy 
lekarz z osobna muszą reagować.

Bardzo interesujący w czasie wspólnego spotkania był 
panel podczas którego młodzi lekarze poruszyli proble-
my kształcenia podyplomowego, zlikwidowanego stażu 
podyplomowego oraz przyczyn, które zmuszają mło-
dych lekarzy do wyjazdu za granicę.

W sumie w ostatnich 10 latach Polskę opuściła grupa 
lekarzy kształcona w kraju przez 3 lata. Wystąpienia w 
większości poparte były przeprowadzonymi badania-
mi i ankietami. Przypomniano, że w 2017 roku uczel-
nie medyczne ukończy podwójna liczba absolwen-
tów. Na wiele pytań kilkakrotnie odpowiadała Jolanta 
Orłowska-Heitzman, dyrektor Departamentu Nauki i 

Samorząd  lekarski
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Szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Za-
chęcała młodych lekarzy i lekarzy dentystów między 
innymi do informowania ministerstwa o wszelkich 
nieprawidłowościach. Sporo ciekawych uwag przed-
stawił Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Na spotkaniu swojej grupy roboczej, prawnicy uzupeł-
niali wiadomości na temat tajemnicy lekarskiej, rejestrów 
prowadzonych przez izby w kontekście do informacji 
publicznej oraz działalności komisji orzekających o nie-
zdolności do wykonywania zawodu lekarza z przyczyn 
zdrowotnych. 

Samorząd  lekarski

Fotografie: Wiesława Klimas

Tak zorganizowane forum było dla redaktorów biulety-
nów lekarskich doskonałą okazją do przysłuchania się i 
zabrania głosu w różnych kwestiach często poruszanych 
na łamach wydawanych pism. Przykładem może być 
kwestia funkcjonowania rzecznika prasowego  przedsta-
wiana w różnych aspektach, bo i potrzeby poszczegól-
nych izb w tym zakresie są różne.

Godnym podkreślenia jest wspaniała organizacja tego 
spotkania przygotowana przez Okręgowa Izbę Lekarską 
w Gdańsku. Tak od strony merytorycznej jak i logistycz-
nej. Mimo bardzo napiętego programu sporej grupie 
uczestników udało się zwiedzić gdańską starówkę lub 
Europejskie Centrum Solidarności. 
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Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia  17  lutego   2015 r .

1. Pozytywnie  zaopiniowano  kandydaturę lek. dent. Piotra No-
waka na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-
nie chirurgii stomatologicznej.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia  lekarzom:  Janusz 
Bąk, Magdalena Całka, Elżbieta Kopciuch, Ewelina Kuźniar, Ma-
ciej Kolowca, Bartłomiej Siwiec i Agnieszka Krajewska-Górnik.

3. Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej złożył 
Prezes     ORL   Wojciech Domka. 

4. Poruszono sprawy bieżące remontu  siedziby  izby. 
5. Podjęto  uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-

ternetowej OIL.

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia   24 lutego  2015 r .

1. Podjęto uchwały:- w sprawie przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarzom dentystom i wpisaniu ich  na listę 
członków OIL w Rzeszowie.  
- w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność  leczniczą 
- w sprawie  wydania duplikatu  dokumentu „Prawo wykony-
wania zawodu lekarza” .

2. Wytypowano kol. Jerzego Blajera  do kontaktów  z policją  w 
sprawie ORL/413/6/2011.

3. Zapoznano się z pismem Prezesa  Macieja Hamankiewicza  
dotyczącym pakietu onkologicznego. 

Protokół
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia    3 marca 2015 r .

1. Ustalono termin Zjazdu na dzień 11 kwietnia 2015 r. Zjazd od-
będzie się w nowej siedzibie OIL w Rzeszowie o godz. 10.00.

2. Prezes  ORL  Wojciech Domka poinformował, że upłynęła 
kadencja Komisji Bioetycznej V kadencji. Zapoznał zebra-
nych z podaniami chętnych do pracy w Komisji Bioetycznej 
VI kadencji oraz przypomniał zasady wyborów. Chęć pracy 
w komisji złożyły dwie osoby – przedstawiciele pielęgnia-
rek. Jedna z tych osób  jest wykładowcą akademickim i nie 
posiada wymaganego 10 letniego stażu pracy w zawodzie 
pielęgniarki. Zdaniem radcy  prawnego kandydatura ta, 
nie spełnia wymogów formalnych. W głosowaniu jawnym 
kandydatura została odrzucona. Prezes przypomniał, że w 
V kadencji liczebność komisji wynosiła 12 osób w tym 7 le-
karzy ( komisja bioetyczna może liczyć od 11 do 15 człon-
ków, jej skład i liczebność ustala  Okręgowa Rada Lekarska) 
- w związku z tym zapytał zebranych czy są jeszcze chętni 
do pracy w komisji. Zgłoszono kandydaturę kol. Krzysz-
tofa Marchewki, który wyraził zgodę na kandydowanie.  
18 głosami za, przy 3-ch wstrzymujących się  powołano Komi-
sję Bioetyczną w składzie : 

    1/ dr hab. n. med. Andrzej Pluta
    2/ dr n. med. Wojciech Domka
    3/ dr n. med. Jerzy Kuźniar
    4/ dr n. med. Artur Kozłowski
    5/ lek. Marzena Janas
    6/ lek. Krzysztof Marchewka
    7/ lek. Barbara  Duhl
    8/ mgr prawa  Jerzy  Halat   
    9/ dr filozofii Anna Habrat
  10/ dr n. farmaceutycznych  Maria Michna - Ciąpała
  11/ ks. dr hab.  Andrzej Garbarz
  12/ mgr pielęgniarstwa  Zbigniew  Machnio

3. Przyznano  zapomogi losowe  chorującym  lekarzom.
4. Powołano Komisję orzekającą w przedmiocie niezdolności 

lekarza do wykonywania zawodu, albo ograniczenia  w wyko-
nywaniu ściśle określonych czynności medycznych – uchwa-
ła poufna.

5. Zobowiązano lekarza dentystę do odbycia przeszkolenia  w 
związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
lekarza dentysty- za podjęciem uchwały głosowało 18 osób 
przy 2- ch wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

6. Dr  Renata Małecka zabrała głos informując zebranych, że 
potrzebne jest  w naszej izbie  stanowisko rzecznika praw 
lekarzy . Wizerunek lekarzy jest w środowisku  nadal zły i 
zatrudnienie takiej osoby byłoby jak najbardziej wskaza-
ne. Zaproponowała żeby kwotę jaką płaci się na ubezpie-
czenie  funkcyjnych przeznaczyć na zatrudnienie rzecz-
nika praw lekarzy. Prezes Wojciech Domka zgodził  się z 
przedmówczynią, że wizerunek środowiska lekarskiego 
w mediach jest zły. Poinformował, że powstał pomysł aby 
wszystkie izby w tej sprawie zjednoczyły siły. Padła propo-
zycja, aby izby na ten cel płaciły 1 zł  od członka miesięcz-
nie. Nie wszyscy są jednak jednomyślni w tym pomyśle.  
Kolejno głos zabrał dr Stanisław Bajcar – stwier-
dził, że  izba powinna prowadzić szkolenia  dla 
osób , które reprezentowałyby nas w mediach. W 
izbie powinien zostać  powołany  rzecznik prasowy.  
Kol. K. Marchewka – stwierdził, że zdarza się wielo-
krotnie negatywne nastawianie przez lekarzy  pacjen-
tów przeciwko innym lekarzom. Poza tym system, któ-
ry mamy dodatkowo deprawuje nasze środowisko. 
Zdaniem Kol. T. Adamczyka – zapotrzebowanie społeczne 
jest obecnie takie , aby pokazywać lekarzy w negatywnym 
swietle. 

7. Przyznano refundacje kosztów szkolenia.
8. Podjęto uchwały , które zostaną opublikowane na stronie in-

ternetowej OIL.
9. Termin kolejnej rady  11.04.2015 r. podczas obrad Zjazdu.    

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia  10 marca  2015 r .
 

1. Prezes W. Domka poinformował zebranych o spotkaniu z 
przedstawicielami dewelopera, zamierzającego wybudować 
blok mieszkalny w miejscu willi pułk. Kotowicza.

2. Zapoznano się z prośbą lekarza o umorzenie  zaległych skła-
dek – udzielono lekarzowi odpowiedzi, iż brak jest możliwości 
prawnych do umorzenia zaległych składek.

3. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Dariusz Sza-



12 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

la, Marta Sykała, Katarzyna Jakubek-Kipa. 
4. Wypłacono odprawę pośmiertną.
5. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-

ternetowej OIL. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 17 marca  2015 r .

1. Wyrażono zgodę o rozłożenie lekarzowi kosztów sądowych 
na raty.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Robert 
Adamczyk i Maria Mrozek.

3. Wyrażono zgodę na umieszczenie na naszej stronie interne-
towej reklamy firmy INTER  za odpłatnością. 

4. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-
ternetowej OIL

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia   24 marca  2015 r .

1. Zapoznano  się z przebiegiem remontu w siedzibie OIL .
2. Przyznano zapomogę losową dla ciężko chorego lekarza.
3. Zapoznano się z pismem Urzędu Marszałkowskiego dotyczą-

cym reaktywacji Biblioteki Lekarskiej w Rzeszowie. 
4. Zdecydowano, że Prezes  w tej sprawie będzie rozmawiał z 

przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. 
5. Zdecydowano o podpisaniu umowy na dzierżawę kontenera 

na śmieci. 
6. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-

ternetowej OIL.  
 

Protokół
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   11 kwietnia  2015 r .

1. Zapoznano się z orzeczeniem Komisji orzekającej o niezdol-
ności do wykonywania zawodu  lekarza w którym komisja 
wskazuje potrzebę skierowania lekarza na obserwację w od-
dziale szpitalnym. Po dyskusji postanowiono  o skierowaniu 
lekarza na obserwację. 

2. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu umieszcza-
nia reklam     i ogłoszeń na stronie internetowej OIL ( za głoso-
wało 22 osoby)-jednogłośnie. 

3. Ustalono koszty bezpośrednio związane z działalnością Ko-
misji Bioetycznej ORL w Rzeszowie – uchwałę podjęto 18 
głosami za, przy 4 wstrzymujących się  i braku głosów prze-
ciwnych. 

4. Podjęto decyzję o przystąpieniu naszej Izby   wraz z innymi 
Izbami do      budowy nowego systemu informatycznego 
okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Central-
nego Rejestru lekarzy dentystów RP.

5. Wytypowano kol. Zbigniewa Bobera jako przedstawiciela 
ORL w skład komisji konkursowych na stanowiska pielęgnia-
rek oddziałowych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu.

6. Na wniosek kol. R. Maksymowicza rozważono możliwość roz-
szerzenia składu  Komisji  Bioetycznej  o  osobę  Pana  Prof. 
dr hab. med.  Ryszarda Korczowskiego. Radca prawny Anna 
Bandelak przedstawiła stan prawny  i stwierdziła, że obecnej 
sytuacji, kiedy już została ukonstytuowana Komisja,  brak jest 

możliwości prawnych na poszerzenie jej składu. Po wyjaśnie-
niach  prawnika  wnioskodawca wycofał  swój wniosek.

7. Prezes  dr Wojciech Domka poinformował zebranych, że po-
wstał pomysł reaktywacji w Rzeszowie Biblioteki Lekarskiej. 
Do OIL zwrócił się Urząd Marszałkowski z propozycją włącze-
nia się w to zamierzenie. Zdecydowani, że Izba nie jest za-
interesowana tym pomysłem, tym bardziej, że szukała przed 
likwidacją biblioteki lekarskiej  podmiotów, które zechciałyby 
wraz z izbą partycypować w utrzymaniu biblioteki i wówczas 
nikt tym pomysłem nie był zainteresowany.

8. Zapoznano się z prawomocnymi orzeczeniami Okręgowego 
Sądu Lekarskiego. Prezes po raz kolejny przypomniał    człon-
kom  rady o poufności niektórych spraw poruszanych na po-
siedzeniach rady. 

9. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-
ternetowej OIL.

10. Ustalono termin posiedzenia Rady  na dzień 12 maja 2015 r. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia   21 kwietnia  2015 r .

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Andrzej 
Michniowski, Agnieszka Gala -Błądzińska.

2. Odczytano pismo lekarzy Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rzeszowie, którzy zwracają się do OIL z prośbą o interwencję 
– sprawa dotyczy dyżurów lekarskich. Po dyskusji postano-
wiono zwrócić się o wyjaśnienia w sprawie do : Konsultanta 
Wojewódzkiego   ds Chorób Płuc  oraz Dyrektora ds lecznic-
twa.

3. Zapoznano się z odpowiedzią Ministerstwa Zdro-
wia w sprawie  pana (…),  który ogłasza się jako dok-
tor, natomiast wykonuje zabiegi fizjoterapeuty. 
W sprawie tej  wystąpiono również z zapytaniem do konsul-
tanta wojewódzkiego ds fizjoterapii. 

4. Zapoznano się z wnioskiem firmy ubezpieczeniowej wynaj-
mującej pomieszczenie w naszej siedzibie o wyrażenie zgo-
dy na zainstalowanie klimatyzacji.  Zdecydowano tę sprawę 
przekazać projektantom i firmie budowlanej  celem odpo-
wiedzi, czy jest to możliwe do zrealizowania.

5. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie in-
ternetowej OIL. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia   28 kwietnia  2015 r .

1. Poruszono sprawę  remontu  siedziby Izby.
2. Zapoznano się z treścią pisma przesłanego przez  Prodzie-

kana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w 
sprawie możliwości przepisywania recept przez pielęgniarki i 
położne. Ponieważ zwrócono się z prośbą aby list został prze-
słany do redakcji biuletynu – podjęto decyzje o jego przeka-
zaniu. 

3. Poinformowano członków Prezydium  o konferencji „Rze-
szowskie Święto Implantacji” organizowanej przez Centrum 
Medyczne Medyk.

4. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Sławomir 
Snela, Aneta Grzesiuk.

5. Przyznano  odprawę pośmiertna po zmarłym lekarzu  dot. 
Bogusław Kuś.
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Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia

Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

1. Okręgowa Izba Lekarska przypomina o treści art 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym każde zaświadczenie lekarskie lub 

inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza, który go wystawił. Oznacza to między innymi obowiązek 

umieszczania czytelnej pieczątki z nazwą podmiotu leczniczego lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz czytelnej 

pieczątki lekarza wykonującego świadczenie na wszystkich dokumentach / skierowanie do specjalisty, recepta, orzeczenie o stanie 

zdrowia itp./ Do Izby wpływają sygnały lekarzy o nieczytelnej treści w/w pieczątek co utrudnia prowadzenie sprawozdawczości do 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

2. Obecność funkcjonariusza w czasie świadczenia zdrowotnego udzielanego skazanemu – nowelizacja Kodeksu Karnego Wyko-

nawczego:  Nowelizacja przewiduje, że w przypadku skazanego stwarzającego poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, 

skazanego lub osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego – może w nim uczestniczyć funkcjonariusz nie wykonujący zawodu 

medycznego. / Dz.U.15.431/

3. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej nieodpłatnych porad lekarskich: Nieodpłatna porada lekarza sobie , członkowi rodziny 

lub innemu choremu bez wynagrodzenia jest nieodpłatną usługą uznawaną za odpłatną w rozumieniu art 8 ust 2 pkt 2 ustawy o 

podatku od towarów i usług  / Dz.U.2011.177.1054/.  To powoduje, że nieodpłatne usługi w zakresie opieki zdrowotnej podlegają 

obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

************************************************************************************************************************************************

Uwaga ważne komunikaty:

1. Wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.15.438/

2. Zmiana Kodeksu Karnego Wykonawczego /Dz.U.15.431/ - wprowadza możliwość uczestniczenia przy badaniu skazanego – funk-

cjonariusza nie wykonującego zawodu medycznego

3. Tekst jednolity ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych / 

Dz.U.15.345/

4. Zm. rozp. w sprawie badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawa-

nych do celów Kodeksu Pracy / Dz.U.15.457/

5. Zakres treści map potrzeb zdrowotnych / Dz.U.15.458/

6. Tekst jednolity ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.15.464/

7. Zm. rozp. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych  /Dz.U.15.477/ - produkt leczniczy z grupy 

ATCG03A hormonalne środki antykoncepcyjne wydaje się osobie która ukończyła 15 lat

8. Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych / Dz.U.15.481/

9. Wzory formularzy do badań statystycznych na 2015r / Dz.U.15.561/

10. W sprawie preparatów zawierających środki psychotropowe i odurzające, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz 

stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego / Dz.U.15.571/

11. Tekst jednolity ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.15.581

12. Tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej / Dz.U.15.618/

13. Tekst jednolity ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia / Dz.U.15.636/

14. Tekst jednolity ustawy o izbach lekarskich / Dz.U.15.651/

15. Wzory zaświadczeń lekarskich / Dz.U.15.674/ :

- zaświadczenie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

- zaświadczenie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dzieci-orzeczenia wydane dotychczas obowiązu-

ją nie dłużej niż do 15 listopada 2016r.

16. Specjalizacje uzyskiwane do zawodu diagnosty laboratoryjnego / Dz.U.15.683/

17. Zm. rozp. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych / Dz.U.15.707/
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Mały ratownik

Radca prawny informuje:
1. Od dnia 1 .04.2015r. weszły przepisy zmieniające Kodeks Pracy 

/Dz.U.14.1502/  w zakresie badań lekarskich pracowników. Pracownik, któ-

ry podejmuje pracę u nowego pracodawcy i posiada ważne badania  o 

braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie musi pod-

dawać się wstępnemu badaniu lekarskiemu / stanowisko dotychczasowe 

musi odpowiadać stanowisku nowemu/. Sytuacja taka nie dotyczy jedynie 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Obowiązują też nowe 

wzory skierowań na badania oraz orzeczeń lekarskich / Dz.U.15.457/

2. Z dniem 10.04.2015r weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdro-

wia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy 

prawie do świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.15.438/.  

Załącznik nr 1 zawiera wzór oświadczenia składanego przez pacjenta

Załącznik nr 2 zawiera wzór oświadczenia składanego przez przedstawiciela 

stawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Oświadczenie musi być wypełnione pismem czytelnym, ręcznie, maszynowo 

lub na komputerze. Do 10.10.2015r  oświadczenia mogą być składane wg po-

przednich wzorów. Możliwość składania oświadczeń na poprzednich wzorach nie dotyczy osób które uzyskały w Polsce status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z ubieganiem się o status uchodźcy.

Co zrobić, gdy zaatakuje agresywne zwierzę, gdzie nie wolno się bawić, 
dlaczego trzeba nosić kask podczas zabaw na rowerze lub rolkach, jakie 
zachowania grozą zepsuciem sobie wakacji pobytem w szpitalu - na ta-
kie i inne pytania uzyskały odpowiedź dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Mielcu. Cykl szkoleń i edukacyjnych atrakcji zapewniło dzieciom z pię-
ciu klas drugich Stowarzyszenie Rodziców „Szóstka- Szkoła Marzeń” oraz 
mieleckie pogotowie ratunkowe, a wszystko dzięki wsparciu Funduszu 
Inicjatyw Społecznych.

Dzieci chłoną każde słowo ratownika medycznego, wrażenie robi jego 
strój służbowy i sprzęt medyczny, które czasem znają tylko z telewizji. 
Duże znaczenie ma fakt, że kurs kończący się uzyskaniem zaszczytnego 
tytułu Małego Ratownika i dyplomu, z wykorzystaniem kolorowej pre-
zentacji oraz prawdziwych akcesoriów medycznych. Dzieci z pomocą 
Krzysztofa Woszczaka, kierownika Szkoły Ratownictwa Medycznego przy 
mieleckim pogotowiu, oswajają się z plastrami, aparaturą do mierzenia 
ciśnienia, a także noszami i całym wnętrzem karetki.

Podczas odwiedzin w stacji zarówno dzieciom, jak i gronu nauczyciel-
skiemu udało się zobaczyć pracę dyspozytorów medycznych i to w 
newralgicznych momentach, np. w trakcie udanej zdalnie prowadzonej 
(przez telefon) akcji ratunkowej. Gdy dyspozytorzy przekazywali wska-
zówki osobom będącym przy chorym (w trakcie, gdy karetka pędziła na 
miejsce wezwania). Mieli także okazję poznać pozostały personel po-
gotowia ratunkowego podczas wesołego spotkania przy… manekinie 
służącym do nauki reanimacji. Po efektywnych ćwiczeniach nie zabrakło 

Edukacja od najmłodszych lat

nagród: naklejek, smyczy, a nawet cukierków. Jak podkreślili pedagodzy 
ze szkoły, szkolenie było dla dzieci wielkim przeżyciem z wielu powo-
dów. Jednym z ważniejszych był fakt, że dzieci miały okazję zajrzeć do 
świata, który dotąd był dla nich niedostępny: budynku pogotowia, kare-
tek, dyspozytorni i zaplecza administracyjnego stacji. Podczas spotkania 
miały okazję poznać ratowników z innej strony, tym razem pogotowie 
nie udzielało pomocy w stresującej dla kilkulatków sytuacji, ale dostar-
czyło zabawy i umożliwiło zdobywanie ważnych umiejętności.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych 
Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Opera-
torami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Ge-
nerator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Aneta Dyka-Urbańska  rzecznik prasowy Pogotowia w Mielcu 
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Głosem Związku

TANIA
MEDYCYNA

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Opieka zdrowotna z racji materii jaką się zajmuje jest szcze-
gólnym rodzajem działalności tak poszczególnych jednostek 
ludzkich jak i całych społeczeństw. Bezpowrotnie minęły cza-
sy znachorów, uzdrowicieli czy im podobnych szarlatanów, a 
wykonywanie zawodów medycznych, szczególnie lekarza czy 
pielęgniarki jest drobiazgowo regulowane przepisami prawa, 
wręcz licencjonowane. 

Oznacza to, że tego typu zawody mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i umiejętności 
praktyczne, a także wykazujące się nienaganną postawą etyczną. 
Ideą powołania samorządów zawodowych lekarzy i pielęgniarek 
była chęć ustawodawcy objęcia szczególnym nadzorem facho-
wym i etycznym osób wykonujących te zawody, bo „dobro cho-
rego najwyższym prawem”. Wydawałoby się, że przy takiej skrupu-
latności w obszarze prawa medycznego naturalną konsekwencją 
będzie najwyższa dbałość o zdrowie chorych a ludzie, którzy tę 
troskę o zdrowie realizują, będą otoczeni powszechnym szacun-
kiem i należycie wynagradzani. W cywilizowanych europejskich  
krajach tak jest, nawet w państwach, które powszechnie uważane 
są za mniej rozwinięte zawód lekarza cieszy się ogromnym sza-
cunkiem i zaufaniem, a przedstawiciele zawodów medycznych 
okupują czołowe miejsca w rankingach zaufania społecznego.  
Dlaczego tak nie jest u nas? Odpowiedź na to pytanie wymaga 
analizy wydarzeń w ochronie zdrowia w ostatnich 10 latach. Kilka 
tygodni temu przez media przetoczyła się kampania informacyj-
na, serwująca wyniki badań zaufania do przedstawicieli wybra-
nych zawodów. Odniosłem wrażenie, że niektórzy dziennikarze 
z satysfakcją informowali, że lekarze lokują się nisko w hierarchii 
społecznego poważania, poniżej strażaków, wojska, policji czy na-
wet pielęgniarek. Informacje te podawano nierzadko podlewając 
sosem zawierającym „dodatki” o błędach czy potknięciach niektó-
rych medyków. Dla kogoś, kto nie wie jak funkcjonuje współcze-
sny system ochrony zdrowia w Polsce tego typu informacje wy-
wołują złość, frustrację, żal,  ale nierzadko budzą niskie instynkty, 
domagające się zemsty na rzekomych winowajcach, a najczęściej 
są podłożem do tworzenia mitów i legend na temat naszych przy-
war zawodowych. 

SYSTEM JEST DOBRY- ZAWINIŁ CZŁOWIEK! 

To stare komunistyczne hasło w ochronie zdrowia nadal ma się 
dobrze! Publikacje rankingów zaufania społecznego, z relatywnie 
niską pozycją lekarzy, chyba nieprzypadkowo zbiegły się z po-
wszechną krytyką ostatnich wiekopomnych osiągnięć ministra 
zdrowia, tj. pakietu onkologicznego i antykolejkowego. Nawet on-
kolodzy, którzy na początku zawierzyli ministrowi i wspierali jego 
działania, nie potrafią powiedzieć o wprowadzonych zmianach 
niczego dobrego.

Ale przyjrzyjmy się jak wygląda reszta tzw. „systemu”....

NAKŁADY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Miarą znaczenia danej dziedziny gospodarki dla społeczeństwa 
jest wielkość nakładów, jakie są na nią przeznaczane. W Polsce 
jest ok. 4,2% PKB, przy słowackich i węgierskich ok. 6, czeskich 
6,9, niemieckich ok. 9, czy amerykańskich ok. 12%. Już to dobitnie 
pokazuje, jak bardzo władze naszego kraju troszczą się o zdrowie 
obywateli!

Podobnie zarobki lekarzy (mam na myśli zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę) są 3-4 razy niższe niż w krajach UE. Na te-
mat zarobków pielęgniarek wolałbym się nie wypowiadać- tam 
przepaść jest przypuszczalnie jeszcze większa!

BEZPIECZEŃSTWO

Ten, wydawałoby się, bezdyskusyjny priorytet, może być rozu-
miany różnie, ale dla naszych włodarzy jest dość jednostronnie 
traktowany. Wymuszane niską wyceną procedur oszczędności, 
powodują cały szereg zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów. Do 
dnia dzisiejszego nie ma norm zatrudnienia lekarzy w zakładach 
lecznictwa zamkniętego,  a poprzez kontraktowanie dyżurów i 
klauzulę „opt-aut” sprytnie omija się prawo pracy i zmusza lekarzy 
do pracy ponad siły. Ale jedna rzecz jest szczególnie perfidna i 
niebezpieczna...

MA PAN DYPLOM, DOKTORZE!

System szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego lekarzy 
oparty jest na tzw. rezydenturach. Nie wnikając w szczegóły tej 
formy kształcenia i jej wartości w stosunku do efektów, należy 
uznać, że jest to obecnie główna forma uzyskiwania kwalifikacji 
zawodowych. Niestety, podobnie jak cała reszta systemu, ma fatal-
nie spreparowane przepisy prawne, które z jednej strony czynią z 
uczącego się lekarza wręcz niewolnika, pozbawiając go wszelkich 
praw, z drugiej strony przewidują „systemowy”, nieograniczony 
wyzysk młodego adepta. Z jednej strony rozporządzenie ministra 
zdrowia nakazuje pracę i szkolenie rezydenta pod okiem kierow-
nika specjalizacji, z drugiej ustawa o zawodzie lekarza przewiduje 
możliwość spełnienia obowiązku dyżurowego w formie dyżurów 
kontraktowych. Wielu pracodawców omija przepisy prawa pracy 
i zmusza specjalizantów do podpisywania umów cywilno-praw-
nych na skrajnie niekorzystnych warunkach, przewidujących 
pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne błędy i 
powstałe szkody. Powoduje to nie tylko łamanie kodeksu pracy, 
narażenie młodego lekarza na możliwość popełnienia poważne-
go błędu, ale przede wszystkim daje w efekcie spadek poziomu 
bezpieczeństwa dla chorych. Nie ważne jak, byle było tanio!

Dlatego też Zarząd Krajowy OZZL wystąpił do ministra zdrowia 
z wnioskiem o pilną nowelizację ustawy o zawodzie lekarza, w 
przedmiocie możliwości odbywania obowiązkowych, przewidzia-
nych programem specjalizacji, dyżurów- tylko w formie umowy o 
pracę. Jak do tej pory, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jak zwykle!

PRYMAT „EKONOMII”

Przedstawione powyżej zagadnienia są tylko fragmentem całe-
go wachlarza poważnych problemów polskiej ochrony zdrowia. 
W żaden sposób nie dotknęły ich, nie mówiąc już o rozwiązaniu, 
nowe akty prawne, serwowane przez rząd PO i PSL z propagando-
wym zadęciem, godnym lepszej sprawy. W dalszym ciągu uszczel-
niamy, nasilamy, racjonalizujemy, alokujemy środki, a system 
ochrony zdrowia ( o ile to określenie nie jest nadużyciem) wali się 
na naszych oczach. Coraz dłuższe kolejki, coraz więcej procedur 
biurokratycznych, zajmujących czas lekarza i coraz mniej... lekarzy! 
Życzę wszystkim zdrowia!
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Możliwość
przepisywania
recept przez pielęgniarki 
i położne w Polsce

Monika Binkowska – Bury1, Paweł Januszewicz1/2

1 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Narodowy Instytut Leków w Warszawie

Szanowna Redakcjo,

Pragniemy zwrócić uwagę na swoistą rewolucję, która już 
od przyszłego roku czeka środowisko polskich pielęgniarek 
i położnych. Już od stycznia 2016 r. uzyskają one uprawnie-
nia do wypisywania recept. Kompetencję tę nabędą w myśl 
przyjętej w lipcu 2014 r. nowelizacji ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Proponowane zmiany nadają nowe 
uprawnienia zawodowe pielęgniarkom i położnym posia-
dającym tytuł magistra do samodzielnego ordynowania 
leków. Osoby z wykształceniem licencjackim będą mogły 
wypisywać tzw. recepty powtórne, jako kontynuacja lecze-
nia na zlecenie lekarza.

Te zmiany to ukłon w stronę pacjenta, dla którego nowe 
kompetencje białego personelu oznaczają jedno: popra-
wę, efektywność i lepszą dostępność do usługi zdrowotnej. 
W kontekście polskiej służby zdrowia, przeciążonej wszech-
obecnymi kolejkami i borykającej się z koniecznością dłu-
giego oczekiwania na realizację świadczenia medycznego, 
każda inicjatywa zmieniająca ten stan rzeczy, będzie przy-
jęta z aprobatą. Ułatwienie kontynuacji leczenia i jak naj-
szybsze podjęcie diagnostyki pacjenta – bez konieczności 
oczekiwania na wizytę lekarską, które przewidują zmiany 
– wpisują się w proces stałego podnoszenia standardów 
opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla społeczności lokalnych i 
wiejskich.

Zmiany to sygnał wysyłany również pod adresem polskiego 
środowiska pielęgniarek i położnych – uzyskanie szerszych 
uprawnień i kompetencji zawodowych ma szansę zmienić 
status zawodowy i podnieść prestiż tej grupy społecznej. 
Istotą jest bowiem powierzenie pielęgniarkom/położnym 

szerszych niż dotychczas uprawnień związanych z możli-
wością zlecania określonego pakietu badań diagnostycz-
nych, zlecania leków i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
Rozwiązania dotyczące wystawiania recept przez pielę-
gniarki i położne, które w Polsce stanowią novum, funk-
cjonują z powodzeniem w wielu państwach, a szczególnie 
w krajach UE. Uprawnienia te są zróżnicowane i zależą od 
systemu opieki zdrowotnej, rozmieszczenia populacji i sta-
tusu zawodu pielęgniarki i położnej w danym kraju, jednak 
faktem jest, że przynoszą korzyści zarówno dla pacjentów 
jak i całego systemu. 

Pacjenci bardziej przestrzegają zaleceń terapeutycznych, 
mają łatwość ponownej konsultacji z pielęgniarką lub po-
łożną, które postrzegane są jako profesjonalnie przygoto-
wane i uzyskują dobre efekty w komunikacji z pacjentem. 
Owo racjonalne gospodarowanie zasobami ochrony zdro-
wia ma przełożenie na efekty ekonomiczne, satysfakcję 
pielęgniarek i położnych, satysfakcję samych pacjentów 
oraz oszczędność czasu.

Zasługujące na uwagę zmiany legislacyjne, przyjęte w lip-
cu 2014 r. przez polski parlament, wprowadzają w życie 
nowe rozwiązania, w oparciu o dwa dodane artykuły: 15a 
i 15b. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, pielęgniarka i po-
łożna z tytułem zawodowym magistra będzie miała prawo 
samodzielnie ordynować określone leki i wystawiać na 
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nie recepty, a także ordynować oraz wystawiać zlecenia na 
określone wyroby medyczne. Warunkiem będzie ukończe-
nie specjalistycznego kursu.

Natomiast pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą 
mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone 
leki niezbędne do kontynuacji leczenia. Warunkiem będzie 
także ukończenie kursu specjalistycznego w tym zakresie. 
Sprawa odpłatności za kursy dla wykonujących zawód nie 
jest na razie ustalona. W uzasadnieniu projektu ustawy, któ-
ra rozszerza uprawnienia pielęgniarek i położnych, szacuje 
się, że jednostkowy koszt takiego kursu może wynieść ok. 
450 zł. a jego finansowanie będzie mogło być pokryte przez 
pracodawców lub osoby zainteresowane nabyciem upraw-
nień wynikających z projektowanej ustawy.

Jednocześnie, w myśl znowelizowanej ustawy, pielęgniar-
ki i położne będą miały prawo wystawiać skierowania na 
wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań 
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwa-
rzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Chciałabym zaznaczyć, że powyższe przepisy nie obligu-
ją pielęgniarek i położnych do realizacji wymienionych w 
nich uprawnień tj. wystawiania recept i wydawania skiero-
wań na określone badania diagnostyczne. To od ich decyzji 
będzie zależeć, czy podejmą działania celem ich uzyskania. 
Inaczej sprawa kształtuje się w przypadku studentów pielę-
gniarstwa i położnictwa. Zmiany w ustawie spowodowały 
konieczność wprowadzenia w programach kształcenia na 
obu kierunkach treści dotyczących ordynacji leków. 

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazuje 
się, że zmiany, które wejdą w życie – poza pielęgniarkami i 
położnymi – obejmą swym oddziaływaniem także:

1. świadczeniobiorców (33011012 osób - centralny wykaz 
ubezpieczonych na dzień 31 grudnia 2012 r.), którzy 
dzięki rozszerzeniu kompetencji i uprawnień pielęgnia-
rek i położnych zyskają na dostępności do świadczeń 
opieki zdrowotnej w szczególności w podstawowej 
opiece zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej (AOS). W odniesieniu do części pacjentów 
nastąpi skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i roz-
poczęcie oraz kontynuacja leczenia; 

2. organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych (w liczbie 239 - dane z Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych). Or-
ganizatorzy będą mogli prowadzić szkolenia na kursie 
specjalistycznym w zakresie ordynacji leków, czy konty-
nuacji leczenia, a tym samym wzbogacić swoja ofertę 
szkoleniową.

3. szkoły wyższe prowadzące kształcenie na studiach I i II 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (73 

na kierunku pielęgniarstwo i 15 na kierunku położnic-
two - dane z Ministerstwa Zdrowia). Zmiana będzie 
miała charakter organizacyjny i będzie skutkowała ko-
niecznością nowelizacji standardów kształcenia na stu-
diach I i II stopnia dla kierunku pielęgniarstwo i położ-
nictwo.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że istnieją przypusz-
czenia, iż pielęgniarki i położne będą wystawiać ok. 20% 
recept na leki w chorobach przewlekłych w podstawowej 
opiece zdrowotnej oraz ok. 10% w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej, dotychczas wystawianych przez lekarza. 
Zakłada się, że ok.10% porad u pielęgniarki i położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej zakończy się wydaniem skie-
rowania na badania diagnostyczne w tym medycznej dia-
gnostyki laboratoryjnej.

Jako organizatorzy kształcenia na kierunkach pielęgniar-
stwo i położnictwo studia I i II stopnia w jednej z wiodących 
uczelni wyższych w Polsce, wypuszczającej rocznie ok. 250 
pielęgniarek i położnych, pragniemy zainteresować środo-
wisko lekarzy najnowszymi wydarzeniami w naszym kraju. 
Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać więcej informacji na 
ten temat i zarazem podzielić się własnymi doświadczenia-
mi i opiniami zachęcam do dyskusji.

Środowiska lekarzy, pielęgniarek jak i populacji otwartej 
podchodzą do propozycji z rezerwą. Z perspektywy na-
uczycieli akademickich, naukowców jesteśmy ciekawi efek-
tów przyjęcia nowych rozwiązań i oceniamy te propozycję 
jako kolejny milowy krok w rozwoju zawodów medycznych 
w Polsce.

Monika Binkowska – Bury, Paweł Januszewicz

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Monika Binkowska – Bury, Prodziekan Wydziału 
Medycznego
Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Warszawska 26A, 35-328 Rzeszów 
e-mail: monika.binkowska@yahoo.com
mobile: + 48 882 082 233

Tekst pełny ustawy o zmianie ustawy, o których mowa, znaj-
duje się pod linkiem: 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 O zawodach Pielęgniarki i Po-
łożnej. (Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2014 r., pozycja 
1435, 1136  -  ze zmianami); informacje o przebiegu procesu 
legislacyjnego:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?i -
d=05637832BA5EF36CC1257D010024CEB1 Dostęp spraw-
dzony w dniu  2015-04-16.
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Konferencje naukowe

Relacja z I Międzynarodowej 
Ukraińsko-Polskiej Konferencji 

Radiologicznej

Wzajemne kontakty radiologów polskich i ukraińskich mia-
ły do tej pory głównie wymiar towarzyski, rzadko także 
szkoleniowo-naukowy.  Dzięki spotkaniom, które odbyły 
się w 2013 r. w Sandomierzu, gdzie organizowane są cy-
kliczne wspólne zebrania Oddziału Lubelskiego i Podkar-
packiego PLTR oraz odbywającej się w Rzeszowie w dniach 
22-25.05.2014r Jubileuszowej Konferencji z okazji 50-lecia 
Oddziału Podkarpackiego PLTR., gdzie gościliśmy grupy le-
karzy i radiologów ze Lwowa narodził się pomysł organiza-
cji Konferencji radiologicznej we Lwowie. 

Lwów jest pięknym miastem, na które szczególnie Polacy 
patrzą z dużym sentymentem i chętnie go odwiedzają kon-
testując pamiątki po niedawnej polskiej przeszłości. Z tych 
względów, a także mając na uwadze pewną symetrię wza-
jemnych stosunków, nie bez pewnych obaw związanych z 
niepewną sytuacją polityczną uzgodniliśmy z kolegami ze 
Lwowa, iż następne nasze spotkanie powinno odbyć się 
właśnie w tym mieście.  Początkowo planowany termin na 
jesieni 2014r. przesunięto na 2015r. czekając na stabilizację 
sytuacji politycznej na Ukrainie. Ponieważ do takiej stabili-
zacji nie doszło, a mając na względzie wykorzystanie pew-
nego potencjału i widocznej zdecydowanej  woli strony 
ukraińskiej postanowiono, iż spotkanie to odbędzie się w 
marcu 2015r. 

Początkowo miało ono być jedynie lokalnym spotkaniem 
– sympozjum radiologów  Oddziału Podkarpackiego PLTR 
i kolegów radiologów lwowskich, lecz dzięki zaintereso-
waniu i woli uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zarówno 
Prezesa i V-ce Prezesa ZG PLTR w osobach Prof. Marka Są-
siadka i Prof. Andrzeja Urbanika jak równie konsultanta kra-
jowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej Prof. Jerzego 
Waleckiego rozszerzono jego formułę postanawiając zor-
ganizować Międzynarodową Konferencję Radiologiczną. 

W Konferencji tej wzięło udział ok. 60 radiologów z obu kra-
jów w tym 24 osobowa delegacja z Polski, w której prócz 

w/w Panów Profesorów było znaczące grono radiologów 
Podkarpacia.  Znaczna część naszej delegacji odbyła po-
dróż nie tylko naukowo-towarzyską, ale także sentymen-
talną, ze względu na konotacje rodzinne ze Lwowem lub 
jego okolicami, co było po części zamierzone i pożądane 
dla podkreślenia wzajemnych związków oraz dla wzajem-
nego właściwego zrozumienia i porozumienia pomiędzy 
radiologami polskimi i ukraińskimi . 

Cześć naukowa Konferencji odbyła się w pięknych odre-
staurowanych wnętrzach hotelu Nobilis przy ul. A.Fredry 
we Lwowie w piątek w godzinach popołudniowych. Kon-
ferencję otworzył ze strony Ukraińskiej Prorektor ds.lecznic-
twa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i Prezes Za-
rządu Ukrainskiego Towarzystwa Lekarskiego Prof. Andriy 
Bazylewycz, a kolejno zabrała głos Pani Dr n med. Tetyana 
Yalynska Główny Rentgenolog Ukrainy, następnie zaś Doc.
Ihor Dac i Prof.Yuriy Ivaniv. Ze strony Polskiej Konferencję 
otworzył Prezes ZG PLTR Prof. Marek Sąsiadek, następnie za-
brał głos  Prof. Andrzej Urbanik, zaś podsumował  to ważne 
wydarzenie naukowe Prof. Jerzy Walecki. 

Z inicjatywy kolegów radiologów ze Lwowa,  głównie pana dr Ihora Dutki i dr 
Juliana Mytsyka oraz przy współpracy organizacyjnej strony polskiej w oparciu o 
Oddział Podkarpacki Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Lekarskiego  w dniach 
19-21.03.2015 r we Lwowie odbyła się I Międzynarodowa Ukraińsko-Polska Kon-
ferencja Radiologiczna. 

Spotkanie w Euroclinic - konsutacje Prof.J.Waleckiego
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Wykładowcami ze strony polskiej byli: Prof. Marek Sąsiadek 
(rola standardowych i zaawansowanych technik MR w dia-
gnostyce i monitorowaniu stwardnienia rozsianego), Prof. 
Andrzej Urbanik (wpływ alkoholu na mózg – diagnosty-
ka rezonansu magnetycznego) i Doc. Mariusz Furmanek 
(obrazowania wysokiej rozdzielczości kości skroniowej w 
aspekcie wszczepiania implantów ucha wewnętrznego i 
środkowego), ze strony ukraińskiej zaś wykłady prezento-
wali : Prof. Yuriy Ivaniv (rozpoznanie patologii piersiowej 
części aorty) Dr n.med. Yulian Mytsyk (zastosowanie dyfuzji 
MR w diagnostyce raka nerki) dr n.med. Ihor Dutka (obrazo-
wanie MR uszkodzeń stawu barkowego).  Na uwagę i pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż przedstawiane tematy spotkały 
się z żywą i długą dyskusją uczestników Konferencji, co nie 
jest obecnie takie częste.

Na szczególne podkreślenie zasługuje także fakt,  iż w Kon-
ferencji tej wzięła również udział na zaproszenie strony 
lwowskiej Pani Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we 
Lwowie  dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz. 

W godzinach przedpołudniowych w piątek 20.03.2015 mia-
ło miejsce także ważne spotkanie - przedstawicieli delegacji 
Polskiej podejmował rektor Lwowskiego Narodowego Me-
dycznego Uniwersytetu im. Danyla Halyckiego akademik 
Borys Zimenkowskyj. Spotkanie to przebiegało w przyja-
znej atmosferze i miało na celu nakreślenie możliwych ram 
współpracy środowisk akademickich Lwowa oraz ze strony 
Poslkiej: CMKP, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego a także  
Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego przedstawicielem 
była Pani dr Beata Penar-Zadarko  Z-ca Dyrektora Instytutu 
Pielęgniarstwa i Nauko o Zdrowiu. W spotkaniu tym uczest-

niczyli także ze strony Polskiej : Prof. Jerzy Walecki, Prof. Ma-
rek Sąsiadek, Prof. Andrzej Urbanik oraz Dr Wiesław Guz.  

Prócz oficjalnych, nie zabrakło także okazji do mniej formal-
nych spotkań m.in. w Ukraińskim Towarzystwie Lekarskim, 
które kultywuje  tradycje lekarskie, także te przedwojenne i 
jest instytucją łączącą zarówno formalnie jak i nieformalnie 
lekarzy, czymś w rodzaju Izby Lekarskiej i Towarzystwa Na-
ukowego w jednym.  Mieliśmy także okazję do zwiedzania 
Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  Zakładów 
Radiologii i Pracowni TK i MR zarówno w jego obrębie jak 
i zlokalizowanych poza nim m.in. nowoczesnego centrum 
diagnostycznego Euroclinic. 

Sobota ostatni dzień Konferencji poświęcony był na rozmo-
wy i wzajemne spotkania oraz- czego nie mogliśmy sobie 
odmówić- na zwiedzanie Lwowa, w tym oczywiście cmen-
tarza Łyczakowskiego i lwowskiej starówki, która nieco już 
odnowiona zachwyciła nas swoim urokiem i oczarowała, a 
niektórym także wycisnęła małą łezkę z oka.

Tak oto I Międzynarodowa Ukraińsko-Polska Konferencja 
stała się faktem i współpraca na niwie naukowej i szkole-
niowej została podjęta. Trzeba podkreślić, iż zostaliśmy nad 
wyraz życzliwie i serdecznie przyjęci przez stronę ukraińską, 
co rodzi na przyszłość nadzieję na dobrą współpracę i wza-
jemne zrozumienie.  

Ze strony współorganizatora :

dr Andrzej Górecki
dr n.med. Wiesław Guz

Spotkanie u rektora Uniwerytetu Medycznego we Lwowie B. Zimenkowsky’go
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DOKTORAT

DOKTORAT
STRESZCZENIE

Tytuł :
„Występowanie, przebieg i wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 
2 u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami depresyjnymi nawra-
cającymi. Wpływ leków psychotropowych”

Promotor:
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Problematyka pracy.
Cukrzyca jest uważana za jedną z najbardziej psychologicznie 
obciążających przewlekłych chorób i jest często związana z prze-
biegiem ciężkich zaburzeń psychicznych. Leczenie przeciwpsy-
chotyczne, stosowane od lat 50 ubiegłego wieku nadal pozosta-
jące jednym z filarów współczesnej psychiatrii  nie pozostaje bez 
wpływu na metabolizm glukozy i lipidów.
Powiązania zaburzeń psychicznych i metabolicznych wydają się  
mieć charakter  dwukierunkowy. Wiemy, że z jednej strony już 

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddzia-
łem Stomatologicznym Uniwersytetu Me-

dycznego w Lublinie zaświadcza, że

 Pan lek. med. Marek Jan Gronkowski 

obronił w dniu 03 marca 2015 rozprawę 
doktorską na temat „Występowanie, przebieg 
i wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 2 

u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami 
depresyjnymi nawracającymi. Wpływ leków 

psychotropowych”.

Na tej podstawie Rada Wydziału I Wydziału 
Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 
18 marca 2015 r. podjęła Uchwałę o nadaniu 

Panu tytułu doktora nauk medycznych w 
zakresie medycyny.

W dniu 19.02.2015 r. uchwałą Rady Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum,
został nadany

lek. med. Agnieszce Gali-Błądzinskiej 

stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych w dyscyplinie: medycyna.

Tematem rozprawy było: Oznaczanie stęże-
nia lipokainy związanej z żelatynazą neutro-
filów (NGAL) w moczu jako wczesny wskaź-
nik cukrzycowej choroby nerek u chorych z 

cukrzycą typu 2.
Promotorem pracy jest dr hab. med. Marek 

Kuźniewski.

Pracę doktorską oraz jej publiczna obronę 
uznano za wyróżniającą.
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samo  rozpoznanie np. cukrzycy może wpłynąć  na zwiększenie 
poziomu lęku, wystąpienie objawów zespołu depresyjnego z ob-
niżeniem samooceny szczególnie   u osób mających „podłoże” 
do zaburzeń psychicznych  a także, że wystąpienie problemów 
i powikłań  w przebiegu cukrzycy związanych ze słabą kontrolą 
glikemii  może skutkować pojawieniem się zaburzeń psychicz-
nych. Z drugiej zaś strony literatura sugeruje , że niektóre zabu-
rzenia psychiczne mogą być niezależnymi czynnikami ryzyka jak 
i komplikacji cukrzycy.
Pacjent z rozpoznaniem schizofrenii lub depresji jednocześnie 
cierpiący z powodu cukrzycy lub obciążony czynnikami ryzyka 
sercowo-naczyniowego jest prawdziwym wyzwaniem dla osób 
zajmujących się jego terapią. Zderzenie się kilku plag cywiliza-
cyjnych może prowadzić do dodatkowych i czasami nieprzewi-
dywalnych skutków terapeutycznych, szczególnie gdy w następ-
stwie leczenia jednej choroby można doprowadzić do nasilenia 
objawów drugiej.
W ostatnich czasach literatura podkreśla konieczność dodatko-
wej oceny wyników leczenia, potrzeb zdrowotnych, warunków 
socjalnych, wsparcia społecznego o ewaluację jakości życia, 
szczególnie  u chorych cierpiących z powodu najbardziej inwali-
dyzujących schorzeń.

Cele pracy, materiał  badań.
W pracy przyjęto następujące cele badawcze:

•	 określenie rozpowszechnienia cukrzycy, stanów przedcu-
krzycowych oraz zespołu metabolicznego w grupach cho-
rych ze schizofrenią oraz z depresją na początku i po 8 tygo-
dniach od rozpoczęcia badania

•	 ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy u poszczegól-
nych chorych na początku badania i po 8 tygodniach

•	 ocena zależności pomiędzy zmianą wartości parametrów 
metabolicznych oraz wykładnikami poprawy klinicznej w 
skalach psychometrycznych

•	 ocena zależności pomiędzy zmianą stanu psychicznego ba-
danych a oceną jakości życia

Badaniem objęto 60 osób  rekrutowanych spośród pacjentów 
PZP lub Oddziału Psychiatrycznego  w Nowej Dębie zamieszka-
łych głównie  na terenie północnego Podkarpacia, spośród któ-
rych wydzielono dwie podgrupy badanych. W jednej znaleźli się 
pacjenci spełniający kryteria schizofrenii, zaś w drugiej depresji 
spełniający kryteria epizodu depresji lub zaburzeń depresyjnych 
nawracających wg ICD-10. Do badań włączono tylko osoby po-
wyżej 18 roku życia oraz nie będące w aktywnej fazie zespołu 
uzależnienia od alkoholu.

Wnioski
Wyniki przedstawione w niniejszej pracy pozwoliły na sformuło-
wanie następujących wniosków:

1. Potwierdzono wysokie rozpowszechnienie zaburzeń me-
tabolicznych u pacjentów chorujących na schizofrenię i depresję. 
Szczególnie niepokojące wydaje się wysokie rozpowszechnienie 
stanów przedcukrzycowych w grupie osób ze schizofrenią, cukrzycy     
w grupie osób z depresją i zespołu metabolicznego w obu bada-
nych grupach. Zespoły terapeutyczne odpowiedzialne za leczenie 
pacjentów chorujących psychicznie głównie PZP jak i POZ powinny 
zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie parametrów gospo-
darki lipidowej jak i węglowodanowej u tych chorych.

2. Wykazano zależność w zakresie niektórych parametrów 
oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy a stanem psychicz-
nym pacjentów w grupie osób chorujących na depresję. Na po-
czątku badania gorszy stan psychiczny pacjentów wiązał się z wyż-
szą wartością hemoglobiny glikowanej, natomiast u chorych w 
lepszym stanie psychicznym obserwowano wyższe stężenia cho-
lesterolu całkowitego.  Na końcu badania obserwowano związek 
między gorszym stanem psychicznym chorych a wyższą wartością 
ciśnienia rozkurczowego i stężenia trójglicerydów.  Szczególnie 
powiązania  między stanem psychicznym   a stężeniem poszcze-
gólnych frakcji lipidogramu wydają się mieć istotne znaczenie  w 
świetle doniesień naukowych określających składowe gospodar-
ki lipidowej jako predyktorów zachowań samobójczych.   Bada-
nia wskazują na  istnienie zależności pomiędzy obecnością myśli, 
tendencji i prób samobójczych a niskim poziomem cholesterolu 
całkowitego i LDL,  a także wskazują na fakt, iż osoby u których 
występują myśli samobójcze mają  niższy poziom trójglicerydów 
niż osoby bez zachowań samobójczych. Według doniesień lecze-
nie zaburzeń lipidowych statyną u pacjentów z depresją wpływa 
korzystnie nie tylko na profil lipidowy ale także na poprawę stanu 
psychicznego. Wydaje się więc, za słuszne rozważenie terapii leka-
mi hipolipemizującymi u pacjentów leczonych   z powodu depre-
sji  z towarzyszącymi zaburzeniami lipidowymi.

3. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianą stanu psy-
chicznego a zmianą parametrów biochemicznych oraz antropo-
metrycznych w obu badanych grupach w czasie 8-tygodniowe-
go okresu badania, natomiast wykazano pewne zależności przy 
założeniu co najmniej 20% redukcji wyników na skalach psycho-
metrycznych – mniejszej poprawie stanu psychicznego towa-
rzyszył większy przybór masy ciała zarówno w grupie chorych 
na schizofrenię jak i depresję, zaobserwowano także zależność 
pomiędzy stanem psychicznym w grupie depresji a poziomem 
trójglicerydów. W grupie osób z rozpoznaniem schizofrenii za-
obserwowano przyrost masy ciała, wzrost BMI, wzrost wartości 
ciśnienia skurczowego i rozkurczowego i spadek  stężenia  cho-
lesterolu całkowitego i LDL w trakcie trwania badania. W grupie 
osób z depresją zaobserwowano jedynie wzrost ciśnienia rozkur-
czowego. W obu badanych grupach nastąpiła poprawa stanu 
psychicznego określona za pomocą skal psychometrycznych. 
Biorąc pod uwagę także wyniki innych badań należy rozważyć, 
szczególnie w przypadku chorych na schizofrenię stosowanie 
leków o jak najmniejszym negatywnym wpływie na masę ciała 
oraz parametry metaboliczne.

4. Analiza obu grup chorych wykazała, że na końcu ba-
dania osoby ze schizofrenią w mniejszym stopniu wskazywały 
na ból jako negatywny wymiar jakości życia  w porównaniu do 
osób z depresją. W grupie chorych na schizofrenię po 8-tygo-
dniach badania osoby w mniejszym stopniu  wskazywały na 
ból jako czynnik negatywnie wpływający na jakość życia, zaś 
osoby z depresją były mniej ograniczone z powodów emo-
cjonalnych  w porównaniu do początku badania. Potwierdzo-
no domyślne założenie, że lepszy stan psychiczny towarzyszy 
wyższej jakości życia w przypadku zarówno schizofrenii jak i 
depresji. Zastosowanie w codziennej praktyce psychiatrycz-
nej oceny jakości życia może zdecydowanie podnieść jakość 
opieki nad pacjentem i służyć jako alternatywny i uzupełnia-
jący środek oceny postępów leczenia. Wniosek ten wydaje się 
być zgodny  z faktami dostarczanymi przez literaturę.
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Rozmowa z biotechnologiem dr Andrzejem Prokopem

Robię to 
co
naprawdę
lubię
Inspiracją do naszej rozmowy jest list, który wysłał 
pan do dr Teresy Niżankowskiej z podziękowa-
niem, z wyrazami szacunku i z przypomnieniem 
lat dziecinnych kiedy był pan jej pacjentem. Przy-
znam, że to niezwykle miły gest, szczególnie gdy 
dzieje się to po kilkunastu latach.

Od zakończenia leczenia minęło sporo czasu, ale 
przez ten okres wielokrotnie kontaktowałem się z 
panią doktor. Tym listem po raz kolejny chciałem 
wyrazić swoją   wdzięczność za okazaną mi pomoc, 
a pewnie też co teraz mogę stwierdzić za inspirację 
do mojej naukowej drogi. W dzieciństwie miałem nie-
zdiagnozowane przez wiele lat dolegliwości związa-
ne z tarczycą i dopiero fachowa ocena i odpowiednie 
leczenie zaordynowane przez panią doktor przynio-
sły pożądany efekt. Fantastycznym było to, że pani 
doktor na bieżąco śledziła najnowsze osiągnięcia w 
medycynie i nie obawiała się przekraczać pewnych 
granic, próbować nowych rozwiązań. Jest to osoba o 
wyrazistym charakterze, która bardzo mnie motywo-
wała na przykład zastanawiając się nad moją  nadwa-
gą. Zamiast mnie ganić, zawstydzać, zawsze słyszałem 
słowa otuchy i pochwały.  A jak wiemy motywacja 

działa o wiele lepiej niż negatywna ocena. Pozytywna 
wywołuje wstyd, a negatywna bunt. Nasze spotkania 
były też okazją do rozmów z moją mamą o moich za-
interesowaniach i pasjach. A miałem je dosyć specy-
ficzne. Były nimi na przykład egzotyczne zwierzęta jak 
węże czy pająki. Te spotkania były też znakomitą oka-
zją do moich pierwszych prawie naukowych rozmów. 
Kiedy w wieku 19 lat przestałem być już pacjentem 
pani doktor nasze kontakty nie ograniczały się tylko 
do spotkań towarzyskich, ale też konsultowałem stan 
mojego zdrowia w innych jego obszarach. Tak, że ja i 
moja rodzina zawsze będziemy wdzięczni pani doktor 
za podejście medyczne jak i charakterologiczne. 

Czy ta otwartość naukowa pani doktor, o której 
pan wspomniał miała wpływ na własną edukację?

Pani doktor pokładała we mnie wielką nadzieję i wiarę 
choć ja w swej skromności nigdy nie czułem się adre-
satem tych słów. Zawsze jednak po takich rozmowach 
wychodziłem umotywowany, wzmocniony z przesła-
niem, że powinienem iść drogą swoich zaintereso-
wań co jest podstawą profesjonalizmu. Przyznam, że 
te argumenty naprawdę do mnie docierały. Również 
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na tej podstawie podjąłem decyzję by zajmować się 
tym co robię teraz. 

Dowodem tego jest doktorat obroniony w wieku 
28 lat, a przygotowany na  Sorbonie i w Instytucie 
Pasteura. Doktorat bardzo bliski naukom medycz-
nym bo z mikrobiologii.

To może wydać się śmieszne, ale pierwsze zaintere-
sowania pojawiły się u mnie w wieku 5-6 lat kiedy to 
zbierałem żuczki, pajączki i karmiłem je na podwórku 
muszkami. Zauważyli to rodzice, kupili mi atlas zwie-
rząt, potem cyklicznie powiększali mój księgozbiór o 
tej tematyce. Gdy miałem 11 lat zacząłem już czytać 
o bakteriach, patogenach, potem rodzice kupili mi 
mikroskop i sam w warunkach domowych zacząłem 
barwić bakterie metodą Grama, czy obserwować po-
pulacje pierwotniaków w kałuży i badać je. Tak poma-
łu zaczęło to być moją pasją. Po pewnym czasie mimo 
zainteresowań informatyką czy fotografią przekona-
łem się, że zajmowanie się ogólnie pojętą biologią 
molekularną jest tą dyscypliną, która najbardziej mnie 
pasjonuje. Już teraz wiem, że gdybym nie spróbował 
tej drogi żałowałbym całe życie. I tak w średniej szkole 
postanowiłem, że idę na Uniwersytet Warszawski na 
wydział biologii, na kierunek biotechnologia. 

Po zakończeniu studiów dylematy czy realizacja 
wcześniej założonego planu?

To drugie. Jeszcze w szkole średniej postanowiłem, że 
po ukończeniu studiów postaram się zrobić doktorat, 
a potem dam sobie czas do namysłu czy wybrać dal-
szą pracę naukową (po weryfikacji czy się nadaję), czy 
zdecydować się na pracę w przemyśle i działać bar-
dziej bezpośrednio dla ludzi. Obie ścieżki mają swoje 
plusy. Doktorat obroniłem w grudniu ubiegłego roku, 
więc przede mną czas pracy i zastanawiania się. 

Pański doktorat jest takim sprzężeniem zwrot-
nym między nauką, która pan reprezentuje, 
a medycyną. 

Zawsze interesowały mnie praktyczne zastosowania 
nauki, aby nie być zupełnie oderwanym od rzeczywi-
stości. I tak zająłem się pracą nad bakterią Listeria mo-
nocytogenes, która jest jednym z bardziej zjadliwych 
patogenów przenoszonych przez żywność.  Wszyst-
ko zaczęło się na konkursie biologii syntetycznej w 
Bostonie. Moja grupa tak zmodyfikowała pałeczkę E. 
coli, że ta potrafiła wnikać w ludzkie komórki - poten-
cjalnie miały to być komórki nowotworowe. Śledzi-
liśmy cały proces tak, że w zależności od otoczenia, 
w którym znajdowała się bakteria, zmieniała kolor. 
Bakteria ta, dzięki metodom inżynierii genetycznej, 

potrafiła popełnić „samobójstwo” w tej komórce, co 
jest jednym z podstawowych wymogów bezpieczeń-
stwa. Projekt się spodobał, zdobyliśmy srebrny medal, 
a ja pomyślałem, że byłoby fantastycznym zająć się 
interakcjami patogen - gospodarz, zbadać na jakich 
zasadach się to odbywa, jakie niesie zagrożenia. I tak 
znalazłem się w Instytucie Pasteura w grupie profesor 
Pascale Cossart.

Dlaczego bakteria Listeria monocytogenes?

To bardzo ciekawy patogen, jednocześnie potrafi 
przenikać przez trzy bariery: jelitową, krew - mózg i 
płód - łożysko. Jest ona przedmiotem badań właśnie 
we Francji, gdyż „lubi”  sery, głównie popularne tam 
sery pleśniowe. Potrafi rozwijać się w niskich tempe-
raturach, na przykład w lodówce. Groźna jest przede 
wszystkim dla kobiet w ciąży, dla ludzi starszych i o 
osłabionym układzie odpornościowym. Ciężko się 
nią zarazić, ale gdy dojdzie już do infekcji śmiertel-
ność może przekraczać 40 procent. Zasadniczym py-
taniem jest jak Listeria potrafi przeżywać w naszym 
organizmie bytując w komórkach odpornościowych, 
konkretnie w makrofagach. Powinna zostać zniszczo-
na, a ona nie dość, że rozwija się to w dodatku wy-
wołuje poważne symptomy chorobowe. Większość 
mechanizmów już zbadano, są też pewne terapie an-
tybiotykowe, które potrafią Listerię w pewien sposób 
wyeliminować, ale ciągle śmiertelność jest ogromna. 
Stąd też dla naukowców duże pole do popisu, żeby 
zidentyfikować jakie są mechanizmy przenikania Li-
sterii i dobrać drobne molekuły do blokowania tej 
specyficznej ścieżki rozwoju. Badane są jej białka, 
RNA, interakcje między bakterią, a gospodarzem, czy 
jej różnorodność populacyjna. Mój szef zajmuje się 
na przykład wyszukiwaniem nowych czynników wi-
rulencji u tej bakterii. W trakcie swojego doktoratu 
udało mi się scharakteryzować  nieznany do tej pory 
czynnik wirulencji, który wyłącza pewne mechanizmy 
odpornościowe w zakażonej komórce, które w nor-
malnej sytuacji powinny „zabić” Listerię. Powiem tak: 
to bardzo mały szczegół w olbrzymim obrazie. 

Co teraz?

Teraz staż po doktoracie, który będzie dla mnie we-
ryfikacją dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń. 
Jednocześnie będę chciał się dowiedzieć czy potrafię 
już samemu i w całości koordynować projekt. Ważna 
jest tu współpraca z przedstawicielami innych dzie-
dzin naukowych. Punktem docelowym jest założenie 
własnej grupy badawczej. Czas pokaże, ale jestem do-
brej myśli, bo robię to, co naprawdę lubię.

Dziękujemy za rozmowę
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Ważne, by człowiek umiał kochać ludzi

Rozmowa z dr n. med. Teresą Niżankowską - Błaż  endokrynologiem, wykładowcą  etyki dla lekarzy 
stażystów

Chyba miło kiedy pacjent nawet po latach pamięta o 
swoim lekarzu, utrzymuje z nim kontakt i dzieli się ra-
dością ze swoich sukcesów ? Pytamy o to w  odniesieniu 
do rozmowy z dr Andrzejem  Prokopem, którą prezen-
tujemy powyżej w Biuletynie. 

To na pewno duża satysfakcja, ale żeby nawiązać kontakt 
z pacjentem potrzebny jest na to czas.  Musimy go mieć 
na  wysłuchanie pacjenta, rozmowę, wytłumaczenie i nie-
raz pocieszenie. Ważne jest też by pacjent chciał wejść w 
te relacje.  
Z perspektywy swojej długoletniej pracy zauważam, że nie-
stety  relacje między pacjentem a lekarzem są coraz trud-
niejsze, często ludzie nie rozumieją co się do nich mówi. 
To co zostało  powiedziane,  nie zawsze zostało usłyszane,  
jak zostało usłyszane nie zostało zrozumiane, a jak zostało 
zrozumiane to nie znaczy,  że zostanie wykonane.  Wyda-
je mi się, że teraz bardziej niż kiedyś lekarzowi potrzebny 
jest czas, by mógł pacjenta przekonać do terapii, omówić 
objawy uboczne i weryfikować diagnozy jakie pacjenci sta-
wiają sobie sami na podstawie na przykład Internetu.  Tym-
czasem system zmusza nas do czego innego. Kwadrans na 
osobę, to zbyt mało zważywszy, że większość tego czasu 
pochłania  wypełnianie dokumentacji i dostosowanie się 
do różnych biurokratycznych wytycznych.
 Złą rolę odgrywają też media, które często środowisko le-
karskie przedstawiają w bardzo złym świetle, działając na 
szkodę pacjentów, którzy tracąc zaufanie do lekarzy  mają 
mniejsze szanse na poprawę zdrowia. O bardzo wielu do-
brych rzeczach się nie mówi. 

Obecny system ochrony - bo już nie służby - zdrowia 
jest bardzo odhumanizowany. 

Niestety,  pacjent staje się  przedmiotem, lekarz ma być 
przedsiębiorcą a wszystko podlega twardym regułom eko-
nomicznym.  A pacjentowi trzeba towarzyszyć w jego  cięż-
kiej chorobie, mieć dla niego ten czas, zarówno w chwilach 
dobrych jak i złych, kiedy czasem pozostaje tylko ciepłe sło-
wo i nadzieja , której nigdy choremu nie wolno zabierać.  
Bardzo ważne jest zachowanie godności pacjenta, szcze-
gólnie starszych osób, a  na to potrzeba czasu, który dla 
cierpiącej osoby  biegnie zupełnie inaczej .
Jako lekarz z długoletnim doświadczeniem bardzo ubole-
wam nad tym, że pieniądz przesłania człowieka.

Rozmowa z Pani pacjentem, dobrze zapowiadającym 
się naukowcem z Paryża jest dowodem na to, że Pani 

potrafi ten kontakt nawiązać. Jaka jest Pani recepta na 
to aby było to sprzężenie zwrotne pacjent- lekarz?

Należy podkreślić, że Andrzej był moim pacjentem w gabi-
necie prywatnym, gdzie ja decyduje o czasie jaki poświę-
cam choremu. Zupełnie inaczej wygląda to podczas pracy, 
gdzie rządzą wymogi NFZ i jestem przekonana, że wielu 
moich pacjentów nie było i nie jest zadowolonych z tych 
relacji. Nie każdy tez lekarz nadaje się do prowadzenia każ-
dego pacjenta, pomimo, że ma wiadomości na temat jego 
dolegliwości.
Muszę podkreślić, że  jestem lekarzem katolickim. Bardzo 
wierzę w opiekę Anioła Stróża. Zainspirował mnie w tym 
święty papież Jan XXIII , który gdy miał prowadzić trudną 
dyplomatycznie rozmowę modlił się do swojego Anioła 
Stróża i Anioła Stróża swego rozmówcy. Jak podkreślał  za-
wsze wynegocjował to co chciał.  Święty Jan XXIII był bar-
dzo związany ze swoim duchowym opiekunem, pomyśla-
łam więc, że mój Anioł Stróż nie jest gorszy i też korzystam 
z dobrym skutkiem z jego pomocy w różnych życiowych 
sytuacjach. Zawsze też staram się modlić za moich pacjen-
tów,  rozmawiać z moim i ich Aniołami Stróżami by ten 
kontakt nawiązać. Pomoc przychodzi, a mnie to daje dużą 
satysfakcję.

Żeby wgłębić się w duchowość i łączyć ją z płaszczyzną 
realną  trzeba mieć dużą wrażliwość na innych ludzi...

Trzeba kochać innych ludzi. Kiedy prowadzę zajęcia ze sta-
żystami z etyki to na początku im mówię, jeśli nie kochacie 
drugiego człowieka, jeśli brzydzicie się starym człowiekiem, 
to nie idźcie do pracy z ludźmi, bo nie będziecie szczęśliwi. 
Znajdźcie sobie administracyjne stanowiska, na których też  
wykształcony lekarz może pracować.  
Niestety przy weryfikacji kandydatów na medycynę na 
wszystko się zwraca uwagę, ale nie na cechy osobowo-
ściowe kandydata,  jego empatię , stosunek do  drugiego 
człowieka. Już 2500 lat temu Hipokrates powiedział, że w 
tym zawodzie ważne jest wrodzone usposobienie. Bo jeśli 
człowiek wbrew sobie wybierze tę profesję to jest potem 
nieszczęśliwy,  nie ma satysfakcji z wykonywanej pracy.  Ja 
mimo wieku emerytalnego nadal pracuję, oczywiście też 
ze względów finansowych, ale również dlatego, że kocham 
ten zawód, kocham ludziom pomagać, po prostu kocham 
ludzi.  Myślę, że to jest bardzo ważne, by człowiek umiał ko-
chać ludzi.

 Dziękujemy za rozmowę.
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To jest niesamowite
emocjonalne doświadczenie

Rozmowa z lek. med. Urszulą Pacześniak inicjatorką medycznej pomocy dla dzieci niepełnosprawnych  w 
ośrodku w Załuczu na Ukrainie

Poznaliśmy już na łamach Biuletynu historię  pierw-
szej wyprawy do Załucza na Ukrainie do Ośrodka dla 
Dzieci Niepełnosprawnych.  Po tej pierwszej wizycie na-
stąpiła  druga pod koniec marca  ?

Tak, ale już w znacznie większym składzie, towarzyszyli 
nam studenci medycyny. Byliśmy przede wszystkim cieka-
wi, czy nasz pierwszy pobyt odniósł skutek,  czy nasze dzia-
łanie w ogóle ma sens. Cieszymy się, że zalecenia lekarzy 
z  naszego pierwszego pobytu  zostały przyjęte i są reali-
zowane przez tamtejszy personel i wolontariuszy. Muszę 
powiedzieć, że wróciliśmy stamtąd pokrzepieni.  Dzieciaki 
wyglądały lepiej, zwłaszcza te najbardziej zaniedbane. Cho-
dziło zwłaszcza o grupę około 10-ciorga dzieci, które były 
bardzo wyniszczone. Okazało się po naszym przyjeździe, że 
są w lepszej kondycji. A kiedy zobaczyliśmy wyniki badań 
kontrolnych, to byliśmy już bardzo zadowoleni.  Myślę, że 
początkowo nieufny personel ośrodka otworzył się na nas 
i sądzę, że wpłynęło na to wiele czynników. Przywieźliśmy 
do Załucza sprzęt , zrobiliśmy badania, przyjechaliśmy  z 
grupą doświadczonych lekarzy. To wszystko zostało przez 
tamtejszych pracowników docenione. 

To proszę opowiedzieć o przypadkach medycznych 
jakie spotkaliście w Załuczu.

W Ośrodku przebywają dzieci niepełnosprawne fizycz-
nie i umysłowo. Wiele z nich ponadto było niedożywio-
nych, były karmione w niewłaściwy sposób, miały anemię. 
Sporo z nich ma także duże zaniedbania ruchowe.  Nie-
sprawne fizycznie czy psychicznie dzieci  nie są wyciągane 
z łóżeczek, nie są odpowiednio rehabilitowane, dlatego też 
pojawiły się u nich powikłania takiego traktowania.

Lekarz ortopeda, który był tym razem z nami, zdiagno-
zował u części dzieci zwichnięte biodra. Jest to bardzo bo-
lesny stan, a dzieci nie mają leków przeciwbólowych.  I to 
jest nasze następne wyzwanie: by ustawić dzieci na właści-
wej terapii przeciwbólowej. 

Kolejna sprawa, to operacje, które należałoby przepro-
wadzić. Są dzieci, u których mała korekcja ortopedyczna 
spowodowałaby dużą zmianę w chodzeniu tj stawianie 
całej stopy na podłodze czy nie chodzenie na palcach. Mo-
głyby być wówczas bardziej samodzielne. Jest też dwójka 

dzieci, które wymagają operacji ortopedycznej aby kortezy, 
które zostały dla nich przygotowane po pierwszym wyjeź-
dzie mogły spełnić swoją rolę. To kolejne wyzwanie jakie 
stanęło przed nami. 

W ośrodku jest 130 dzieci, w wieku od 4 do ponad 30 
lat. U większości z nich nie jest znana przyczyna ich niepeł-
nosprawności. Jest  to  rejon endemicznego występowa-
nia niedoczynności tarczycy, stąd też wysoki jest odsetek 
dzieci z upośledzeniem umysłowe, który jest skutkiem nie 
leczonej niedoczynności. Możliwe, że część upośledzenia 
wynika z promieniowania po Czarnobylu. Natomiast są w 
ośrodku dzieci przywiezione z różnych miejsc Ukrainy, nie 
można więc powiedzieć, że wszystkie są ofiarami Czarno-
byla. 
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Jak Pani, młoda osoba  tuż po studiach medycznych 
trafiła do tego ośrodka w Załuczu?

Zaczęło się od mojej kuzynki rehabilitantki, która od 
znajomych dowiedziała się o Załuczu i o tym, że byłaby 
tam potrzebna jako fizjoterapeutka. Pracowała tam jako 
wolontariuszka przez 3 miesiące. Pod koniec pobytu, gdy 
kończyła jej się wiza, poprosiła bym przyjechała i spojrzała 
okiem lekarza co można  jeszcze zrobić dla tych dzieci. Tak 
się zaczęło. Ten nasz pierwszy pobyt z kuzynką był pionier-
ski. Jako  dwie młode  dziewczyny  nie zdobyłyśmy przy-
chylności wśród pracowników ośrodka. Przyznam, że  kiedy 
popatrzyłam na to morze nieszczęścia, nie byłam przeko-
nana do tego, czy my dwie możemy cokolwiek zrobić. Ale 
pomyślałyśmy  sobie , możemy zamknąć na to oczy i starać 
się zapomnieć to straszne miejsce za wschodnia granicą, a 
możemy także spróbować cokolwiek zrobić i zobaczyć co z 
tego wyniknie. Wybrałyśmy tę drugą opcję.

Dobro roztacza szerokie kręgi, coraz więcej osób za-
częło się włączać do tej humanitarnej inicjatywy…

Wróciłyśmy do Polski i zaczęłyśmy  szukać  ludzi, któ-
rzy chcieliby pomóc. Przyznam, że na początku bardzo 
nieśmiało „reklamowałam” Załucz. Później zauważyłam, że 
wielu moich znajomych przyjaciół i lekarzy chce się zaan-
gażować w tę akcję, dostrzega sens takiego działania . No 
i się udało. 

Na pierwszej wyprawie było 13 osób: moja kuzynka 
Ania Rość- rehabilitantka,  Krzysztof Wilgusz pracujący w 
zaopatrzeniu ortopedycznym, doktor Artur Bijoś- specjali-
sta pediatra z Rzeszowa, który wykonał u wszystkich dzieci 
usg brzucha i tarczycy. Ze szpitala klinicznego w Łodzi była 
pani doktor Małgosia Stolarska- ordynator oddziału onko-
logii  i specjalistka w dziedzinie chorób paliatywnych. Pani 
doktor dodatkowo mówiła po rosyjsku, była więc kluczo-
wym mediatorem między nami a opiekunami. Były z nami  

jeszcze  pani doktor pediatra Julita Raczyńska z Tomaszowa 
Mazowieckiego oraz  moja znajoma dr.Olga Fałek, a także  
studenci medycyny: Marysia Kolos, Marcelina Szczepańska i 
Karol Gręźlik -nasze wielkie skarby.

Na drugiej wyprawie z kolei było więcej studentów. Wie-
dzieliśmy już co należy przywieźć do Załucza i było tych 
koniecznych produktów bardzo dużo. Trzeba było jakoś to 
wszystko przewieźć przez granicę, więc im więcej osób po-
jechało, tym więcej bagażu mogliśmy ze sobą wziąć . Los 
nam sprzyjał i udało się to wszystko bezpiecznie dostarczyć  
do Załucza.

Dla studentów był to pouczający wyjazd. Mogli zoba-
czyć rzadkie przypadki chorób, zobaczyć na jak podstawo-
wym poziom jest opieka nad chorymi dziećmi na Ukrainie 
i jaką należy wykazać się pomysłowością, by w trudnych 
warunkach doprowadzić do korzystnych zmian.

Myślę, że nie jest łatwo zdecydować się na tak trudny 
wolontariat?

Wszyscy wolontariusze, to bardzo szczególni ludzie. O 
wielkim sercu, otwartej głowie i odwadze by się tego nie 
bać, by uwierzyć, że można.

Ale różna jest reakcja w środowisku medycznym na te 
nasze wyjazdy. W kontekście sytuacji politycznej Ukrainy, 
wszyscy się o nas boją. A w kontekście medycznym, cóż 
nie wszyscy chcą nawet patrzeć na te przerażające zdję-
cia naszych dzieci. My na oddziale neonatologii trochę do 
tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo rodzą się dzieci z różny-
mi wadami wrodzonymi.

Ale tu już się wchodzi w  takie dywagacje etyczno- mo-
ralno- poglądowe… Każdy ma prawo mieć własny pogląd 
na tę sprawę. Choć czasem zdarzają się komentarze, które 
szokują.

To zapytam co dalej? Będziecie nadal pomagać tym 
dzieciom w Załuczu?

Każda kolejna wizyta tam 
pokazuje następne problemy  
i potrzeby. Teraz jest to spra-
wa operacji około 10 dzieci. 
Jest dziewczynka z wolem 
tarczycy, który należy zopero-
wać, chłopczyk z przepukliną 
oponowo-rdzeniową ,który 
nie jest w ośrodku, bo ma ro-
dziców, ale nie trzyma moczu 
( jest to powikłanie po prze-
puklinie) i w Polsce można 
przeprowadzić diagnostykę 
tego problemu, a także ope-
racje ortopedyczne kilkorga 
dzieci.

Teraz więc sprawdzamy 
czy da się to zrobić na Ukra-
inie, bo byłoby to najlepsze 
rozwiązanie. Muszą być one 
przeprowadzone w szpitalu 
przy właściwym zaopatrzeniu 
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Wyprawa medyczna

i możliwości pozostawienia dzieci  
na obserwacji. Jeśli nie udałoby się 
tego zrobić na Ukrainie , to myśli-
my by przewieźć dzieci do Łodzi. 
Prowadzimy rozmowy z dyrekcją 
szpitala i póki co jest ona przychyl-
na naszemu działaniu. Kolejnym 
krokiem jest zdobycie pieniędzy, 
aby to wszystko mogło się odbyć.

 W ogóle to zauważam, że 
znajdują się kolejni ludzie, którzy 
chcą pomagać w sprawie Załucza. 
Ostatnio skontaktowali się z nami 
studenci z SGGW z Warszawy, któ-
rzy też chcą stworzyć grupę wo-
lontariuszy. Tak więc łańcuszek lu-
dzi dobrej woli się rozszerza.

Jest Pani zaledwie 3 lata  po 
studiach, jeszcze w trakcie spe-
cjalizacji neonatologicznej w 
Łodzi. Ale to nie jest Pani pierw-
szy kontakt z ludźmi bardzo po-
krzywdzonymi przez los. Rok po 
stażu po studiach wyjechała Pani na 3 miesiące do In-
dii i między innymi przebywała w ośrodku dla trędo-
watych dr Heleny Pyz w Jeevodaya.

Tak i te wątki się połączyły. Teraz w Załuczu współpra-
cujemy z Fundacją „Świt życia „doktor Heleny Pyz.   Teraz 
ta Fundacja bardzo nam pomaga w załatwianiu różnych 
spraw formalnych. Dzięki ich patronatowi możemy się sta-
rać  o wsparcia firm farmaceutycznych czy dofinansowa-
nie środków do pielęgnacji dzieci. 

Po stażu pragnęłam wyjechać, zobaczyć miejsca wła-
śnie takie jak Indie. Indie są bardzo zróżnicowane - za-
równo piękne jak i przerażające. To kraj kontrastów. Tam 
właśnie osobiście poznałam dr Helenę Pyz. Ośrodek jest 
miejscem gdzie leczeni są ludzie już po przebytym trądzie; 
zostają tam bo trąd piętnuje na całe życie, eliminuje ludzi 
z ich środowiska, nie mają powrotu do dawnej społeczno-
ści. Tam w Jeevodaya stworzyli taką wspólnotę, w której 
żyją i pracują.  Będąc tam byłam raczej gościem, bo oni ra-
dzą sobie sami, bardziej obserwowałam ich życie. Pozna-
łam także choroby tamtego klimatu co też jest cennym 
doświadczeniem dla lekarza.

To na koniec zapytam co zmieniły te doświadczenia 
z bardzo różnymi , chorymi ludźmi w Pani spojrzeniu 
na świat ?

 Załucze, to miejsce  które u każdego kto tam trafi ge-
neruje pytania o sens  życia tych dzieci tam. Bardzo warto-
ściowe są  wszystkie nasze wieczorne rozmowy podczas 
tych wypraw na Ukrainę. Wszyscy nowi ludzie przyjeżdża-
jący do ośrodka są zszokowani, każdy zadaje sobie jedno 
pytanie, dlaczego? Dlaczego tyle bólu, tyle cierpienia, 
dlaczego taka obojętność otoczenia, dlaczego to my z 
zewnątrz musimy przyjechać i okazać współczucie. Cały 
czas jest we mnie to pytanie, na które nie da się odpo-

wiedzieć. Patrzę na te dzieci i zastanawiam się co czują. 
One na szczęście nie mają porównania co to znaczy być 
zdrowym, mieć rodziców. Patrzy się w ich twarze,  a one 
się uśmiechają.  My wartościujemy życie. Kiedy jesteśmy 
zdrowi, inteligentni, piękni to takie życie jest wartościo-
we, a każde inne już nie. Gorzej oceniamy ludzi , którym 
los „niestandardowo” się potoczył. Myślę, że bardzo waż-
ne jest aby otwierać się na te inne przestrzenie. Bo takie 
miejsca są także wśród nas, w Polsce, w Rzeszowie,w Łodzi,  
wszędzie są ludzie , którzy cierpią. A my możemy napraw-
dę bardzo dużo się od nich nauczyć. Emocjonalnie to jest 
niesamowite doświadczenie być tam w Załuczu.

Dużo jest na Ukrainie takich ośrodków jak ten w Za-
łuczu?

Nie znam dokładnych statystyk, ale z informacji  księdza 
Grzegorza, który pracując w pobliskiej parafii w Zabłoto-
wie, opiekuje się także ośrodkiem -  na Ukrainie jest sporo 
takich miejsc. Ksiądz zatrudnia wolontariuszy ukraińskich 
by pracowali z dziećmi, by były traktowane bardziej po 
ludzku.   Dzięki księdzu, wolontariuszom i ich pracy ośro-
dek stopniowo się zmienia. 

Dziękujemy za rozmowę.

Od redakcji : 

Pieniądze na Ośrodek w Załuczu można wpłacać na przelew 
bankowy Diecezji Rzeszowskiej:
Rzeszów, ul. Zamkowa 4,
numer konta:
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
W tytule przelewu należy wpisać: „Pomoc dla dzieci z Załucza”.
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Eskulap z muzyką w tle

Redakcja: Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę myśleliśmy, 
że spotkamy się w jakimś pokoju socjalnym w szpitalu albo w 
kawiarni, a tu jesteśmy w waszym profesjonalnym studiu mu-
zycznym.  Jak widzimy hobby z  zacięciem profesjonalnym.

Tomasz Ryznar: Bardzo lubimy to co robimy, traktujemy to po-
ważnie stąd profesjonalne podejście. To nasza druga miłość poza 
medycyną więc wkładamy w nią wszystko co najlepsze. Podob-
nie jak w naszej głównej profesji staramy się dokształcać, cały czas 
doskonalić warsztat i poszukiwać inspiracji.
Konrad Baum: Mój ojciec jest nauczycielem muzyki więc od 
dzieciństwa byłem na nią niejako skazany. Cały czas wiedziałem, 
że muszę się rozwijać, ale jednocześnie musi mi to sprawiać przy-
jemność. Cieszymy się, że możemy pracować w takich warun-
kach, ale też wiemy, że gdyby były one bardziej siermiężne to i 
tak byśmy ćwiczyli i grali. Pewnie przez to, że tato miał swoich 
uczniów, którzy wygrywali konkursy, ja w jakimś młodzieńczym 
buncie postanowiłem sam się doskonalić. W domu była gitara,  
tato pokazał mi pierwsze akordy i od razu poczułem więź z tym 
instrumentem. Oczywiście korzystałem nieraz z jego rad, ale nie 
na zasadzie nauczyciel - uczeń, bardziej w relacjach partnerskich.
T.R.: Ja skończyłem szkołę muzyczną w klasie akordeonu, ale nie 
zagrałem żadnego popisu, podobnie jak Konrad buntując się 
przed mozolnymi ćwiczeniami. Teraz jednak wiem, że ta edukacja 
dużo mi dała w kontekście obecnej pasji. Znajomość nut, poczu-
cie estetyki dźwięku czy muzycznego smaku pomaga w realizacji 
tego hobby. W liceum porzuciłem akordeon na rzecz gitary baso-
wej, na której gram do dziś.

Kiedy był pierwszy zespół?

T.R.: W pierwszej klasie liceum kiedy znalazłem gitarę basową i za-
grałem pierwsze trzy dźwięki. Nie ma co ukrywać aspekt towarzy-
ski przebijał wówczas nad muzycznym. Zazdrość kolegów, ciepłe 
spojrzenia koleżanek najbardziej przemawiały do wyobraźni. Na 
studiach grałem też bardzo dużo. Jako, że pobierałem nauki w Ka-
towicach miałem ułatwione zadanie bo miasto to jest znane z fa-
scynacji muzycznych, przede wszystkim w jazzie.  Grałem w kilku 
kapelach z profesjonalnymi muzykami. Często przy poznawaniu 
się było dużo śmiechu, gdy na pytanie czy jestem z Wydziału mó-
wiłem że tak. Oni myśleli że z Wydziału Muzyki Rozrywkowej i Jaz-
zu, a tu się okazywało że z Wydziału Lekarskiego. Po studiach wró-
ciłem do Łańcuta i reaktywowaliśmy zespół z czasów szkolnych.
„Pniok” powrócił do swojego gniazda, aż tu pewnego dnia po-
jawił się „ptok” z Lublina. Przenosiłeś się Konrad na Podkarpa-
cie ze względów zawodowych. Wiedziałeś, że będzie można 
tu pomuzykować?

K.B.: Absolutnie nie. W Lublinie też grałem w kilku zespołach, ale 
przenosząc się do Łańcuta myślałem o zaprzestaniu grania na sce-
nie. Zrobiłem w domu pokój muzyczny, zawiesiłem mnóstwo gi-
tar, które zbierałem przez lata, inne akcesoria muzyczne i myślałem 
o muzykowaniu tylko dla najbliższych. Pomyślałem, że żona, dzieci 
i najbliżsi znajomi będą jedynymi odbiorcami mojej pasji. A tu na-
gle pojawił się Tomek. Dowiedział się o mojej lubelskiej kapeli, po-
słuchał jednego z ostatnich koncertów i na dyżurze doszliśmy do 
wniosku że warto razem, tu i teraz. W tym studiu Tomka zaczęliśmy 
pierwsze muzykowanie. Na początku graliśmy we dwóch, potem 

Rozmowa z Konradem Baumem neurologiem 
i Tomaszem Ryznarem internistą, lekarzami z 
Łańcuta członkami zespołu muzycznego DOC

Moje hobby
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dopiero skompletowaliśmy zespół. Zaczynaliśmy od coverów, ale 
teraz mamy już kilka własnych numerów. Pierwszy poważny kon-
cert zagraliśmy w Pubie Kamienica w Łańcucie i to był taki sygnał 
że idziemy dobrą, profesjonalną drogą. 

I tak wykrystalizował się zespół DOC nazwą związany z pod-
stawową profesją?

T.R.: Tak nazwa pochodzi od słowa doktor, pomysłodawcą jest 
Konrad. Nie ukrywamy, że  jest bardzo medialna, niesie w sobie 
dużo informacji, jest krótka, a więc wpada w ucho i pamięć. Poza 
tym tak naturalnie łączy naszą pracę zawodową i hobby.

Przejdźmy do muzyki, jaki gatunek gracie?

T.R.: Najczęściej i najchętniej pop rock. Muzycy grający z nami są 
bardzo profesjonalni więc nie mamy problemu poruszania się tak-
że w innych gatunkach. Ale pop rock jest tą podstawą naszego 
grania i koncertowania.
KB: Takie pomieszanie „muzycznej krwi” daje - tak mi się wydaje 
- dobre połączenie.  Mnie zawsze ciągnęło do bluesa, rocka, ko-
ledzy grali dużo funku, jazzu. To daje dobry efekt. Materiał który 
przygotowujemy na pierwszą płytę jest z jednej strony zróżnico-
wany, z drugiej zaś spójny z tym co lubimy. Już wiemy czego chce-
my i tworzymy pewien styl odpowiadający nam wszystkim. 

Coraz większe jest grono waszych odbiorców coraz częstsze 
występy.

K.B.: Tak, wychodzimy z naszym muzykowaniem na zewnątrz, gra-
liśmy we wspomnianej Kamienicy w Łańcucie, w Pubie Jameson w 
Rzeszowie czy Pubie U szewca w Lublinie. Było też kilka plenerów. 
TR: Jestem tym łańcuckim pniokiem, gram tu od lat, ale przyznam 
że takiego zainteresowania tym co robię nigdy nie było. Zespół 
nasz stał się naprawdę znany na lokalnym rynku, spotykamy się z 
bardzo dobrym odbiorem czego chcieć więcej? Duża rola w tym 
Konrada który jest naszym front manem. Pełen ognia, z doskona-
łym kontaktem z publicznością.

Czym dla was jest granie?

T.R.: Przede wszystkim spełnieniem. Cieszymy się, że na razie nie 
mamy dylematu związanego z wyborem, że możemy się spełniać 
jako lekarze i jako muzycy. Żadna z tych pasji nie musi cierpieć. 
Trzeba pamiętać, że nie jest to granie dla znajomych czy w gronie 
rodzinnym. To są już występy gdzie na widowni często siedzą za-
wodowi muzycy. Duża w tym zasługa naszych rodzin bo przecież 
normalnie pracujemy, dyżurujemy a z drugiej strony mamy pró-
by, koncerty. Obowiązków więc nie brakuje. Granie ma korzystny 
wpływ na naszą pracę zawodową. 
Po próbie czy koncercie jesteśmy 
zawodowo odstresowani, a to na-
prawdę pomaga nam w kontaktach 
z pacjentami. 
K.B: Podpisuje się pod wszystkim 
co powiedział Tomek, dodałbym do 
tego jeszcze jedno słowo - emocje. 
Wydaje mi się, że każdy potrzebuje 
trochę adrenaliny. Koncerty nam to 
dają. Występ na scenie jest dla mnie 
takim katharsis, bo dla mnie muzy-
ka jest integralną częścią życia. Ja 
nie chce być sławny, ja chcę żeby 
wszyscy bili brawo i mówili że je-
stem fajny (śmiech). 

No dobrze, a co na to koleżanki i koledzy po fachu, przełożeni 
. Zawód poważny, a tu druga twarz rockendrolowca ?

T.R.: Na początku w szpitalu zupełnie się tym nie afiszowałem oba-
wiając się, że nie zostanę zrozumiany. Zmieniło się to po przyjeź-
dzie Konrada. Zacząłem grać troszkę inną muzykę, zobaczyłem że 
lekarze w dużej części to też artyści. Na nasze koncerty przychodzi 
mnóstwo koleżanek i kolegów. Przełożeni też patrzą na to przychyl-
nym okiem.Ostatnio będąc w Rzeszowie na stażu dowiedziałem się, 
że kibicują nam już koledzy z Sanoka i też nas słuchają. To cieszy. 
K.B.: Każdy prawdziwy mężczyzna powinien mieć jakąś pasję. Jak 
ktoś usłyszy i zobaczy ile serca wkładamy w każdy utwór będzie 
wiedział, że traktujemy to bardzo poważnie. Muzyka nigdy mi nie 
przeszkadzała, wręcz przeciwnie wielokrotnie licząc od okresu stu-
diów pomagała. Muzyka w codziennym życiu otwiera nas, stajemy 
się dla siebie bliżsi. Tak jest w relacjach z koleżankami i kolegami 
podobnie w relacjach z pacjentem. To daje nam jakże potrzebny 
na co dzień dystans, przede wszystkim do samego siebie. 

Jesteście już trochę celebrytami?

K.B.: Często w poradni neurologicznej, w której przyjmuje po za-
kończeniu medycznej części spotkania rozmawiam z pacjentami 
o ostatnim np koncercie. Ale jedna sytuacja była niesamowita. 
Pewnego razu pani po 60- tce zarejestrowała się, czekała ok. 2 go-
dzin w kolejce po czym gdy weszła powiedziała „nic mnie nie boli, 
bardzo dobrze się czuję tylko chciałam powiedzieć że pan pięknie 
śpiewa. I wyszła” (śmiech).
T.R.: Coraz częściej zdarza się porozmawiać z pacjentem nie tyl-
ko o sprawach zdrowotnych ale i o muzyce. Coraz większa liczba 
koncertów i to nie kameralnych, ale plenerowych sprawia, że sta-
jemy się rozpoznawalni. Rozmawiamy wówczas o naszym reper-
tuarze, opowiadamy skąd wzięła się i co oznacza nazwa DOC, o 
przyszłych koncertach. To na pewno przyczynia się do zwiększe-
nia zaufania do nas. Przecież większość z naszych pacjentów też 
ma swoje hobby.

Kiedy pierwsza płyta?
 
K.B.: Chcemy jak najszybciej. Musimy jeszcze napisać dwa utwo-
ry i poszukać mecenasa na jej wydania. To nie są jakieś duże pie-
niądze. Utwory przygotowuję wspólnie z naszym klawiszowcem 
Witkiem, słowa najczęściej są moje. Całość powstaje na próbach 
i dużą rolę odgrywa tu doświadczenie i smak muzyczny Tomka. 
Jesteśmy na facebooku tam można znaleźć o nas wszystkie ak-
tualne informacje, o zespole, koncertach, a także dane adresowe.

Dziękujemy za rozmowę

Moje hobby
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Prometejski
    sen
     medycyny!

Prometejski sen medycyny
Spełniają Medyczni Olbrzymi!
Kosmiczny bal przed nami
Życie kłania mi się niezmiennie
od porannych słońca promyków
do  pierwszej gwiazdki na niebie!
Dokąd tak biegniemy?
Przed nami otwarty wszechświat 
Przed nami Kosmiczny bal!
Stetoskopem wsłuchuję się w grzeszną gorączkę chorej cywilizacji
Terrorem się chwieje, potyka na pagórkach pychy, wzgórzami arogancji biegnie. Trzeciego tysiąclecia koleiną ludzka sztafeta 
pamięci i myśli na mgnienie się nie zatrzyma.
Kosmiczny bal przed Ziemianami!
Życie ludzkie krótkie jest! Na kosmiczną podróż ciało nasze potrzebuje wsparcia. Księżyc już odwiedziliśmy oczekuje nas pla-
neta miłości Wenus uwodzi rumieńcem Mars, zapraszają rytmicznie Pulsary, Księżyc rogaliki proponuje, koktajle na Mlecznej 
Drodze, do  Siódmego Nieba poszybujemy Wielkim Wozem!
 W afrykańskim mieście Kapsztad
 Pierwszy przeszczepił serce Barnard! 
Otwarta została droga do:  przeszczepów, ratowania  i  przedłużania życia. Wydana ostatnio u nas  w kraju książka „Ludzie 
czy bogowie”- to rozmowy z Najsłynniejszymi 
polskimi lekarzami o życiu, śmierci, miłości, zdrowiu, chorobie i szczęściu.
      W naszym kraju  przeszczepiania serc także innych narządów to już codzienność
      i rzeczywistość   zgodna z  medycznymi zasadami. 
       Serca i inne narządy śmiało   przeszczepiamy!
Człowiek w bezkresie   kosmosu będzie w stanie postawi stopy aż po jego krańce! Przeszczepy soczewek w ludzkich oczach 
to kolejny wspaniały prezent na  kosmiczny bal przed nami. 

Jadwiga Górska – Kowalska

PS. Prometeusz  to tytan, symbol poświęcenia dla dobra ludzkości   i archetyp buntownika,
Bardzo kochał ludzi , był tytanem: dobry , mądry i odważny był twórcą  rodu ludzkiego.
Ulepił on człowieka  z gliny pomieszanej ze łzami, duszę dał mu z ognia niebieskiego. Wykradł bogom ogień i rozbudził w ludziach kre-
atywność.
Helios darów dla ludzkości nie cofnął, nie kochał jednak   Prometeusza! 

Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Rośliny z rodzaju Sambucus są krzewami lub niewielkimi drzewa-
mi, występującymi w strefie umiarkowanej i subtropikalnej na ca-
łym świecie. Obecnie należą do rodziny piżmakowatych (Adoxa-
ceae) wcześniej przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Są bliskimi 
krewnymi polskiej kaliny. Prace hodowlane nad tym gatunkiem 
sprawiły, że jest on nie tylko źródłem cennego surowca o właści-
wościach lecz-
niczych (kwia-
ty, owoce, 
liście, kora), ale 
wiele nowych 
o z d o b n y c h 
odmian jest 
bardzo deko-
racyjnych i po-
winno znaleźć 
swoje miejsce 
w centrum 
ogrodu, wpro-
wadzając do 
niego odrobi-
nę rustykalne-
go charakte-
ru. Mogą być 
także tłem dla 
innych roślin, 
a odmiany o 
k o l o r o w y c h 
liściach, nie-
które także 
kwiatach, grać 
role pierwszo-
planowe.

Bez czarny jest rośliną łatwą w uprawie. Zarówno gatunek, jak 
i większość odmian są całkowicie odporne na mróz i niewy-
magające pod względem podłoża. Najlepsze są dla nich gleby 
próchniczne, umiarkowanie wilgotne, bogate w azot i wapń. 
Posadzone na stanowisku słonecznym obficie kwitną i owocują, 
a odmiany o barwnych liściach ładnie wybarwiają się. Rośliny do 
dobrego owocowania wymagają corocznego cięcia polegają-
cego na usuwaniu pędów najstarszych i połamanych. W dobrze 
prowadzonym krzewie powinno być 6-10 jednorocznych i dwu-
letnich pędów. Cięcie wykonujemy wczesną wiosną. 

Dzikie formy bzu charakteryzują się nierównomiernym dojrze-
waniem owoców, a owoce niedojrzałe zawierają sambunigrynę 
– związek z grupy glikozydów cyjanogennych. Składnik ten po 
spożyciu jest rozkładany do cyjanowodoru powodującego wy-
mioty i uczucie słabości.

Odmiany hodowlane dojrzewają bardziej równomiernie, a ich 
zbiór można rozłożyć od połowy sierpnia do końca września.. 
Pełnię owocowania rośliny uzyskują w 3-4. roku uprawy, a ży-
wotność plantacji określa się na 15-20 lat.  Bez dorasta do 5-8 m 
wysokości. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Kwiaty są kre-

mowobiałe, zebrane w duże płaskie baldachy, posiadają mocny, 
duszący zapach. Owoce prawie czarne, błyszczące dojrzewają 
na przełomie sierpnia i września. Zarówno kwiaty, jak i owoce 
wykorzystywane są w domowym przetwórstwie. Kwiaty można 
suszyć, przyrządzać z nich soki i nalewki. Można też usmażyć je 
w cieście naleśnikowym. Również owoce po przetworzeniu są 

jadalne. Zawie-
rają duże ilości 
witamin: A, B i 
C, składników 
mineralnych i 
antyoksydan-
tów. Sporzą-
dzony z nich 
sok, dżem 
czy galaret-
ka mogą być 
s z c z e g ó l n i e 
przydatne w 
okresie jesien-
n o - z i m owo -
-wiosennym.

Dobór odmian 
do przydomo-
wego ogrodu 
jest bardzo 
szeroki. Spo-
śród nich mo-
żemy wybrać 
takie, które 
wyróżniają się 
barwą liści – 
żółta „Aurea”, 

ciemnopurpurowa „Black Beauty”, o nakrapianych liściach „Pu-
lverulenta” czy żółto obrzeżona „Madonna”. Ciekawie prezentują 
się również „Laciniata” o liściach przypominających nieco klon 
palmowy i „Monstrosa” o staśmionych, pastorałowato wygiętych 
pędach. Szeroka jest również paleta odmian typowo owoco-
wych. Są wśród nich:
-  „Sampo” – odmiana duńska o dużych, ok. 10 mm, granatowo-
czarnych owocach, całkowicie odporna na mróz,
- „Obelisk” – nowa polska odmiana o kolumnowym pokroju, 
kwitnie i owocuje bardzo obficie, całkowicie odporna na mróz,
- „Haschberg” –  krzew silnie rośnie, odmiana późna, owoce doj-
rzewają na początku września, daje bardzo wysokie plony, po-
siada wysoką zawartość antocyjanów, jest mrozoodporna.

Hodowcy zadbali o to, by stary poczciwy bez traktowany po 
macoszemu (może ze względu na zapach lub małą atrakcyj-
ność), stał się krzewem przydomowego ogrodu. Postarajmy się 
zatem, aby w jego mniejszych czy większych wnętrzach zna-
lazło się również miejsce dla tej może przyszłościowej rośliny, 
którą warto mieć w ogrodzie.
                                                                                           

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach

Bez czarny Bez czarny (Sambucus nigra) przeszedł ogromną 
metamorfozę – z rośliny ruderalnej przeobraził się 
w cenny krzew godny ogrodowych wnętrz. 
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XI MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY

w PŁYWANIU DĘBICA 23-25 kwietnia 2015

W trakcie 3-dniowych zmagań pływackich ro-
zegrano  33 konkurencje  indywidualne, sztafeto-
we(w tym rodzinne, mikstowe ) a także dla dzieci 
zawodników. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw 
padł rekord Polski w kategorii Masters na dystansie 
400m stylem zmiennym, a dokonał tego wyczynu 
kolega ROBERT LORKOWSKI ze Stalowej Woli. 

Mistrzostwa tradycyjnie odbyły się w 4-ch se-
sjach. Ostatnia w sobotę-to  III Memoriał im dr 
Krzysztofa Kaźmierczaka, zmarłego w 2012 roku  
naszego Kolegi i Przyjaciela.

Mistrzostwa tradycyjnie już połączone były z 
XI Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Postępy w 
medycynie sportowej” W konferencji uczestniczy-
ło ponad 100 osób zainteresowanych tematyką 
wykładów przedstawionych przez znakomitych 
naukowców.

Honorowy Patronat Naukowy nad konferencją 
objął dr n.med Andrzej Bugajski   Prezes  Zarzą-
du Głównego  Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej.

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął 
dr n.med Maciej Hamankiewicz  Prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej w Warszawie,a gościem honoro-
wym na Mistrzostwach był dr Ryszard Golański  
Redaktor Naczelny Gazety Lekarskiej  Głównego 
Patrona Medialnego Mistrzostw.

Dodatkową atrakcją  i niespodzianką dla uczest-
ników i ich rodzin była wycieczka  do  Dębna i No-

W dniach 23-25 kwietnia 2015   na dębickim basenie po raz 11-ty  odbyły się Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Pływaniu. Udział wzięło 55 zawodników z 17-tu  Okręgowych Izb Lekarskich, w tym niestety 
tylko 1 rodzina pp WOŻNYCH w sztafecie rodzinnej 

wego Wiśnicza po zakończeniu Mistrzostw w dniu 
25.04.2015 i spotkanie grillowe po 2-gim dniu zma-
gań pływackich.

Podczas Uroczystego Zamknięcia Mistrzostw 
dokonano podsumowania i najlepszym wręczono 
pamiątkowe puchary i dyplomy.

Najlepszym w klasyfikacji drużynowej OIL pu-
chary i dyplomy ufundowane przez Prezesa NRL w 
Warszawie i Prezesa ORL w Rzeszowie  wręczał Woj-
ciech Domka  Prezes  ORL  w Rzeszowie.

Klasyfikacja drużynowa OIL

1. OIL RZESZÓW  268 pkt
2. OIL KATOWICE  250
3. OIL LUBLIN  225
4. OIL ŁÓDŹ  219
5. OIL WARSZAWA  178
6. OIL KRAKÓW  148

Najlepszym  pływaczkom  puchary i dyplomy 
ufundowane przez Burmistrza Miasta Dębicy Ma-
riusza Szewczyka   osobiście wręczał i gratulował 
sukcesów Pan Burmistrz. 

Klasyfikacja indywidualna kobiet 

1. ZIMNA-WALENDZIK Ewa, OIL Łódź    1557
2. LIJOWSKA-BOCHNIA Małgorzata, OIL Kraków     1445
3. GOJLIK Danuta, OIL Gdańsk              1267
4. PUŁTORAK Roksana, OIL Katowice    1238

5. ZIARKO DANUTA, OIL Katowice           1207
6. SZESZO  Małgorzata, OIL Białystok    1184

Najlepszym pływakom puchary i dyplomy ufun-
dowane przez Starostę Powiatu Dębickiego wręczał 
Pan Starosta Andrzej Reguła .

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn

1. FAFF Mariusz, OIL Rzeszów  2616
2. WILCZEK  Jan, OIL Katowice  2564
3. LORKOWSKI  Robert, OIL Rzeszów 2511
4. WOŹNIAK  Mirosław, OIL Kraków 2470
5. LESZCZYŃSKI Jerzy, OIL Warszawa 2335
6. CZAPLA  Radosław, OIL Zielona Góra 2215

Nagrodę im dr Krzysztofa Kaźmierczaka  Kapitu-
ła pod przewodnictwem prof. Tomasza Rechberge-
ra  przyznała Danucie Ziarko z OIL Katowice.

Nagrodę wręczali członkowie Kapituły.
Oficjalne wyniki XI  Mistrzostw Polski Lekarzy w 

Pływaniu zamieszczono na stronie internetowej OIL 
w Rzeszowie /www. rzeszow.oil.org.pl/ i stronie in-
ternetowej Mistrzostw /www.mplwp. pl/.

Do zobaczenia za rok w Dębicy  na  XII   Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy w Pływaniu!

Ze sportowym pozdrowieniem
Janusz  Bieniasz

Ogłoszenia, komunikaty

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp.zoo pilnie ztrudni lekarzy specjalistów w zakresie:
- Medycyny rodzinnej
- Chorób wewnętrznych
- Pediatrii
- Chirurgii
Oferujeny bardo korzystne warunki zatrudnienia. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-2240123

*******************************************************************************************************************************************************************

Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku 9woj. świętokrzyskie) zatrudni lekarza stomatologa, lekarza rodzinnego, 
interniste lub pediatrę.
Kontakt telefoniczny: 15-8671212 lub 693-831-429

*******************************************************************************************************************************************************************

Sprzedam wyposażenie gabinetu dentystycznego tel. 514-928-599

*******************************************************************************************************************************************************************


