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Od redakcji

Spis treści

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

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

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Istnieje możliwość utworzenia konta
e-mail dla lekarzy w domenie oil.org.pl
instrukcje ze strony:
http://www.nil.org.pl/xml/pomoc/ poczta

Tak niecierpliwie czekaliśmy, planowaliśmy i już po. Po wakacjach. Myślę, że dla 

wszystkich udanych, bo pogoda dopisała w każdym miejscu jakby chciała wyna-

grodzić straty z poprzednich lat. Oby tylko nie przesadziła z hojnością i nie zaciągnę-

ła kredytu z przyszłych sezonów letnich. To już się okaże najwcześniej w przyszłym 

roku, a w tym mamy dla Państwa jeszcze dwa wydania Biuletynu. Jeden proponu-

jemy już teraz. Na wstępie zapraszamy do nowej siedziby OIL w Rzeszowie. Ta już 

funkcjonuje, ale nadal trwają tam prace adaptacyjne. O tym co zrobiono i przed 

czym stoją jeszcze gospodarze w rozmowach z prezesem OIL i Podkarpackim Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pamiętaliśmy także o początku nowego roku 

akademickiego. Szczególnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego bo na Wydziale Me-

dycznym ruszył Kierunek Lekarski. Śladem naszych publikacji jeszcze raz wybierze-

my się do Załucza na Ukrainie. Na tę eskapadę zaprasza nas dr Barbara Duhl, która 

na przełomie wieków z grupą lekarzy jako jedna z pierwszych odwiedziła miejsco-

wy Dom Dziecka. Jako, że za nami wakacje powspominamy też nasze turystyczne 

wyprawy - do Czech i w Bieszczady. Natomiast przez swoje pasje przeprowadzi nas 

doktor Bogdan Kołodziejczyk w naszym stałym kąciku „Moje hobby”.
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UWAGA

ORL w Rzeszowie podjęła decyzję o częściowej zmianie dystrybu-
cji biuletynu lekarskiego. Obok dotychczasowej, papierowej wersji 
planujemy wprowadzić formę elektroniczną. Decyzja ta podykto-
wana jest koniecznością zmniejszenia kosztów wydawniczych. 

Od 1 stycznia  2016 r. zostałby zmniejszony kolportaż biuletynu w 
formie papierowej  do maksymalnie 1000 sztuk, otrzymywaliby je 
lekarze, którzy wyrażą taką chęć. 

Każdy  kto chciałby dostawać  biuletyn w dotychczasowej wer-
sji powinien zgłosić to do biura OIL osobiście, telefonicznie lub 
listownie.

Brak takiego zgłoszenia traktujemy jako akceptację dostępu do 
periodyku tylko drogą elektroniczną.
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Wywiad

Wspaniała pogoda w czasie tegorocznych waka-
cji sprzyjała spacerom, a te często odbywaliśmy 
w Rzeszowie - szukając ochłody - w kierunku fon-
tanny multimedialnej. Każdorazowo wszyscy prze-
chodzili obok letniej rezydencji Lubomirskich, 
nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej i byli 
świadkami kolejnych prac prowadzonych obok tej 
inwestycji.

To już drugi rok prac adaptacyjno-remontowych. Przy-
pomnę - zaczęliśmy je w marcu ubiegłego roku. Sto-
sunkowo szybko wyremontowaliśmy obiekt do takiego 
stanu iż mogliśmy się do niego prze-
prowadzić i pracować choć na począt-
ku w nieco spartańskich warunkach. 
Na samym wstępie przeprowadziliśmy 
prace izolacyjne piwnic, gdyż wilgoć 
mocno dawała się we znaki. Wewnątrz 
budynku wymieniliśmy wszystkie po-
sadzki, pokrycia ścian i oczywiście na 
bieżąco wykańczaliśmy wnętrza. Wy-
mienione zostały wszystkie instalacje, 
w tym cały węzeł cieplny. Obecnie,  
co mieszkańcy Rzeszowa mogą zoba-
czyć, remontujemy ogrodzenie.

Powróćmy na moment do roku 
ubiegłego. W jakim stanie zastali-
ście budynek?

Nie mogę powiedzieć, że był on zruj-
nowany ponieważ cały czas był użyt-

kowany przez Wydział Muzyki, a następnie Informatyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednak wiele rozwiązań 
wprowadzonych na potrzeby wydziału, jak choćby spe-
cjalne wyciszenia ścian z płyt paździerzowych musieli-
śmy oczywiście zlikwidować. Niestety od ostatnich prac 
prowadzonych tu w latach osiemdziesiątych nikt nie zaj-
mował się jakimikolwiek remontami co sprawiło, że stan 
nabytego obiektu wymagał gruntownych robót. 

Do końca roku niespełna trzy miesiące, jakie działa-
nia będą jeszcze prowadzone?

Oprócz prac przy ogrodzeniu, które są mocno zaawan-
sowane chcielibyśmy rozpocząć prace przy budowie 
parkingu. Na pewno ich nie zakończymy ostatecznie, ale 
będziemy chcieli utwardzić cały plac. Być może uda nam 
się przygotować teren pod przyszły ogród, który będzie 
odtworzony od strony Alei Lubomirskich. Chciałbym 
również aby zostały zakończone prace nad dokumenta-
cją remontu elewacji, z którą ruszamy w przyszłym roku. 
Na tarasach wokół budynku położone zostaną wówczas 
płyty z piaskowca, a na koniec zostanie zamontowane 
specjalne oświetlenie będące iluminacją budynku. 

To inwestycja na pewno bardzo finansowo chłon-
na. Oprócz własnego wkładu, który jest podstawą 
potrzebna jest pomoc innych instytucji. Otrzyma-
liście ją?

Nie będziemy zamykać się przed Rzeszowianami
Rozmowa z dr n. med. Wojciechem Domką Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
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Wywiad

Nie będziemy zamykać się przed Rzeszowianami
Chciałbym bardzo podziękować dar-
czyńcom, których wbrew pozorom 
nie jest zbyt wielu. Wielkie podzięko-
wanie dla prezydenta Rzeszowa, któ-
ry przeznaczył blisko 300 tys. złotych 
na remont ogrodzenia. Od Konser-
watora Wojewódzkiego otrzymali-
śmy 150 tysięcy na wymianę okien, 
a od Marszałka Województwa - 50 
tysięcy na prace izolacyjne wokół 
budynku. W związku z przyszłorocz-
nymi pracami przy elewacji obiektu 
złożyłem odpowiednie pisma z proś-
bą o pomoc do miejskiego i woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że 
mimo dwukrotnej aplikacji i dwu-
krotnych odwołań nie udało nam się 
pozyskać ani jednej złotówki z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Widocznie pałacyk z perspektywy Warszawy 
nie jest tak ważnym obiektem wymagającym dofinanso-
wania przy jego gruntownym remoncie. 

Właścicielem i głównym użytkownikiem jest Okręgo-
wa Izba Lekarska. Jako, że jest to duży obiekt planu-
jecie wynajmowanie jego części innym instytucjom?

Swoje miejsce mają tu już Związek Zawodowy Lekarzy, 
Porozumienie Zielonogórskie oraz firma ubezpiecze-

niowa od lat współpracująca z lekarzami. Planujemy też 
otworzenie w podziemiach budynku ogólnodostępnej 
restauracji, do której wejście będzie od strony fontanny 
multimedialnej. W budynku są też dwie sale konferencyj-
ne i duży hol w którym w przyszłości planujemy organi-
zować różnego rodzaju wystawy. 

Nie chcemy i nie będziemy zamykać się przed Rzeszowia-
nami. Chciałbym aby po zakończeniu prac zarówno bu-
dynek jak i ogród był dostępny dla mieszkańców miasta. 

Red. Dziękuję za rozmowę
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Wywiad

Patrząc na przebieg prac remontowych i konserwator-
skich w Letniej Rezydencji Lubomirskich w Rzeszowie 
można mieć tylko życzenie, aby większość zabytko-
wych budowli w regionie miała tak wspaniałych właści-
cieli jak Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie.

Jako konserwatorzy bardzo się cieszymy, że obiekt ma ta-
kiego gospodarza. Muszę jednak dodać, że jego obecny 
wygląd jest efektem wielu dyskusji i polemik na linii ocze-
kiwań nowego użytkownika i strażnika przeszłości, któ-
rym my jesteśmy. Zarówno właściciel jak i my staraliśmy 
się szukać rozwiązań, które nawiążą do historii budynku, 
ale też pomogą funkcjonować w czasach współczesnych. 
Najbardziej kontrowersyjna dyskusja dotyczyła okien. To 
było bardzo trudne zadanie bowiem w trakcie rozmów 
okazało się, że  istniejące okna, które miały nawiązywać 
do oryginałów   nie w każdym przypadku spełniają ten 
wymóg. Postanowiliśmy więc znaleźć rozwiązanie, które 
zachowa charakter obiektu. Obecne okna są więc w tech-
nologii współczesnej, ale w pełni drewniane, w kolorze 
nawiązującym do baroku. Zachowaliśmy typowe zawrot-
nice zamiast klasycznych klamek. Styl zamykania okien 
jest przykładem kompromisu dwóch stron. 

Rozmowa z Izabelą Kazimierz zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Rzeszowie

Czy obiekt w momencie przejmowania przez nowego 
właściciela posiadał dużo zabytkowych elementów?

Jeśli chodzi o historyczne założenia wnętrze było zdemo-
lowane. Oprócz pieca i malowidła nad wejściem nie było 
żadnego historycznego akcentu. Szukaliśmy więc roz-
wiązań, które podkreślą barokowy charakter. Przykładem 
może być wykorzystanie w holu biało - czarnej posadzki 
marmurowej, która nawiązuje do epoki. W jednym z po-
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Wywiad

mieszczeń we fragmencie  został też zachowa-
ny parkiet, który był tu od lat.

Przed właścicielem między innymi budo-
wa ogrodu, która nie będzie należała do ła-
twych przedsięwzięć.

Jest to nietypowa realizacja dlatego, że two-
rzyć będziemy jedynie fragment historyczne-
go ogrodu zajmującego w przeszłości bardzo 
dużą powierzchnię. Będą to jedynie jego dwie 
kwatery. Ma to być symboliczne nadanie cha-
rakteru temu pałacowi. Odtworzenie ogrodu w 
całości wymagało by wyburzenie ulicy Dekerta, 
co oczywiście nie jest możliwe. 

Mieszkańcy Rzeszowa z wielkim zaciekawie-
niem przyglądają się przebiegowi prac.

Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków w mieście, znaj-
dujący się w bardzo reprezentacyjnym miejscu. Myślę 
więc, że wszystkim bardzo zależy na przywróceniu pełne-
go blasku tej budowli. Dowodem tego są pytania miesz-
kańców o wiele szczegółów dotyczących prowadzonych 
prac. Na przykład duży niepokój wzbudził biały kolor ko-

minów i od razu były pytania czy  jest to zgodne z historią 
budynku. Oczywiście odpowiedzieliśmy na tę wątpliwość 
ciesząc się, że pałac oprócz nas ma jeszcze „społecznych 
konserwatorów”. Większość pytań wynika z wielkiej troski 
mieszkańców Rzeszowa o tę piękną pozostałość po Lubo-
mirskich. 

Red. Dziękuję za rozmowę
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Wywiad

Na Wydziale Medycznym ruszył długo oczekiwany kie-
runek lekarski, jak przebiegała rekrutacja? Ustaliliście na 
początku bardzo wysoki próg procentowy. 

Wynikało to stąd, że na samym wstępie mieliśmy dużo kan-
dydatów z bardzo wysokimi ocenami z chemii i biologii czy-
li najważniejszymi przedmiotami branymi pod uwagę przy 
kwalifikacji.  Dam przykład : z punktacją powyżej 185 punk-
tów było ponad 200 kandydatów co trzykrotnie przekraczało 
wysokość- przyznanego przez Resort- limitu przyjęć. Dlatego 
ustaliliśmy wysoki próg by nie przekroczyć limitu. Proszę so-
bie wyobrazić, że z pierwszego podejścia zakwalifikowaliśmy 
ośmiu kandydatów z wynikiem powyżej 185 punktów. Naj-
lepszy miał 195 punktów. 

Jak było na studiach niestacjonarnych?

Prowadziliśmy dwie oddzielne rekrutacje i w przypadku tej 
drugiej rozpoczęliśmy od pułapu 175 punktów. Tu szybko 
zakończyliśmy nabór przyjmując 60 osób. W przypadku stu-
diów stacjonarnych wielokrotnie ponawialiśmy nabory, co 
wynikało przede wszystkim z możliwości składania podań 
przez absolwentów szkół średnich na wielu uczelniach. To nie 
ułatwia prowadzenia naboru 

Czy to problem tylko Rzeszowa?

Nie, obserwowałem takie sytuacje w większości placówek 
między innymi w Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie czy Zabrzu. 
Problem ten potęguje między innymi fakt, że wyniki matur 
są publikowane pod koniec czerwca, a możliwość logowania 
istnieje już początkiem tego miesiąca. Druga sprawa to tak 
zwana „moda”. Jeżeli w jednym roku na którejś uczelni liczba 
kandydatów na jedno miejsce wynosiła trzy osoby, a na innej 
sześć to w następnym roku na tej pierwszej było już dziesięciu 
chętnych, a na tej drugiej liczba kandydatów spadła  do czte-
rech. Nie spotkałem żadnego kandydata, który byłby zalogo-
wany na jednej uczelni. 

Studenci pierwszego roku w Rzeszowie wchodzą w sze-
ścioletni system kształcenia z ostatnim rokiem stażowym.

Tak. Ostatni rok będzie czasem nauczania klinicznego zakoń-
czonym egzaminem, pierwsze pięć lat będzie przebiegać po-
dobnie jak na innych uczelniach w kraju bo cały system kształ-
cenia reguluje odpowiednia ustawa. Praktycznie jesteśmy już 
przygotowani do kształcenia na wszystkich latach edukacji. 
Oddziały kliniczne już są, mamy je w wojewódzkich szpitalach 
rzeszowskich numer jeden i dwa, jeden oddział będziemy 
mieć w Łańcucie. Przygotowujemy się także do otworzenia 

Determinacja pomaga
marzeniom

Rozmowa z dr. Julianem Skrzypcem prodziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

takich oddziałów w Rzeszowie w Szpitalu Miejskim i Podkar-
packim Centrum Chorób Płuc  Mamy pracownie, które będą 
potrzebne na drugim i trzecim roku, mamy przygotowane 
pomieszczenia, sprzęt i wysokiej klasy kadrę naukową.

No właśnie, ile osób przyjechało z innych ośrodków, 
wybierając Rzeszów na miejsce swojej nowej pracy i za-
mieszkania?

Ok 50 procent kadry to osoby wykształcone w Rzeszowie 
lub innych miastach, ale już od pewnego czasu pracujące 
i podnoszące u nas swoje umiejętności i stopnie naukowe. 
Pozostałych zachęciliśmy do pracy w naszym ośrodku. To 
profesorowie między innymi z Łodzi, Warszawy, Lublina czy 
placówek zagranicznych. Młody ośrodek dla wielu jest na 
pewno wyzwaniem, gdzie będą mogli realizować swoje pasje 
zawodowe. Miernikiem poziomu jest zawsze końcowy egza-
min lekarski. Zakładamy, że za kilka lat pierwszy rocznik zda go 
co najmniej w 95% za pierwszym podejściem. To oczywiście 
jest wysokie wymaganie, ale jest świadectwem, że aspiracje 
mamy poważne. 

Jest Pan osobą, która od lat była bardzo blisko pomysłu 
utworzenia tego kierunku.

Kilkanaście lat temu kiedy byłem współautorem wniosku o 
utworzenie Uniwersytetu  napisałem w preambule tego do-
kumentu, że w niedalekiej przyszłości utworzymy kierunek le-
karski w Rzeszowie. To było moim marzeniem i jak widać ma-
rzenia nieraz się spełniają. Raz byliśmy bliżej tej realizacji, raz 
dalej ale najważniejszy jest efekt końcowy. Determinacja była 
duża bo, proszę sobie wyobrazić, na przygotowanie wniosku 
mieliśmy tylko cztery miesiące, a więc bardzo mało czasu. To 
1500 stron dokumentów, a jednak się udało. Miałem przy-
jemność przewodniczyć zespołowi, który przygotowywał ten 
wniosek. Znam każdy dokument, każdą rozmowę z pracow-
nikami, którzy przyszli do Rzeszowa, każde miejsce gdzie mo-
żemy zorganizować zajęcia. Na Wydziale Medycznym mamy 
teraz 45 profesorów, a niebawem będzie kolejnych pięciu. 
Połowa z nich pracowała tu wcześniej, połowa to nowi pra-
cownicy. Wśród nich jest wielu wybitnych naukowców zna-
nych nie tylko w kraju, ale i na świecie. Zadbaliśmy o wysoki 
poziom kształcenia studentów, ale też zyskają na tym miesz-
kańcy regionu bo ci wyśmienici specjaliści będą jednocześnie 
praktykującymi lekarzami. Do tego dochodzi też wysokiej 
klasy sprzęt, który dzięki powstaniu kierunku lekarskiego bę-
dzie używany nie tylko do działań dydaktycznych, ale przede 
wszystkim do leczenia.  

Dziękujemy za rozmowę 
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Z Prac ORL

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 12 maja 2015 r.

1. Zapoznano się z treścią pisma Przewodniczącej Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych  dotyczyło ono wypowiedzi Prezesa 
ORL podczas spotkania u  Marszałka Województwa. Odpowiedzi  na 
pismo udzieli Wiceprezes kol. K. Szuber.

2. Jako przedstawiciela Izby Lekarskiej do komisji konkursowej na sta-
nowisko dyrektora ds lecznictwa  w Nisku wytypowano kol. Marka 
Tylusa.

3. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Agnieszce Kamela.
4. Odmówiono przyznania refundacji kosztów szkolenia lekarzowi, któ-

ry od niedawna jest naszym członkiem.
5. Odmówiono  lekarzowi  rozłożenia zaległych składek członkowskich 

na raty  i zwolnienia  z płacenia odsetek od zaległych składek człon-
kowskich.  Pismo kolegi dentysty G.S. Postanowiono na jego prośbę 
rozesłać  do wszystkich izb lekarskich. 

6. Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  19  maja  2015 r.

1. Zapoznano się  z treścią  pisma  z policji  dotyczącego  lekarza M.P.
2. Po  przeanalizowaniu  oferty Firmy IdealStones Sp. z o.o.  z Rudnej 

Małej wybrano parapety   na poziom „O”  w siedzibie OIL w Rzeszowie.
3. Poruszono sprawę  remontu  ogrodzenia przy siedzibie OIL.
4. Oficjalne  otwarcie siedziby izby  zdecydowano przesunąć na wiosnę 

2016 r.
5. Posiedzenie Okręgowej  Rady Lekarskiej  ustalono  na dzień   9  

czerwca. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   26   maja  2015 r.

1. Odczytano Stanowisko  Śląskiej  Izby  Lekarskiej dotyczące protestu 
pielęgniarek i położnych.

2.  Podjęto  uchwały:  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących  działalność leczniczą, w sprawie  wpisania lekarzy na listę 
członków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innych izb 
lekarskich, w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  przez 
podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskonale-
nie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

3. Prezydium ORL wyraziło zgodę lekarzom członkom  OIL w Rzeszowie  
na używanie  nazwy drużyny pt. „ Drużyna piłkarska OIL w Rzeszowie” 
w  rozgrywkach  Ligii Firm w Rzeszowie. 

4. Zapoznano się z Apelem NRL  dotyczącym uchodźców Syryjskich. 
Zdecydowano, że treść  apelu  zostanie umieszczona na naszej stro-
nie internetowej. 

5. Na tym  posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   9 czerwca  2015 r .

Zebranie otworzył  Prezes  dr n. med. Wojciech Domka. 
Obecnych  26 osób. 

1. Wytypowano przedstawicieli ORL do komisji konkursowych w oso-
bach:
-  kol.  Mariusza Partykę  do komisji konkursowej  na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej  Oddziału Neurologicznego  SP ZOZ MSW 
w Rzeszowie
- kol. Renatę  Niwińską  do komisji konkursowej  na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej  Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc  PCChP  w 
Rzeszowie
- kol.  Ewę Schwarz  do komisji konkursowej  na stanowisko Pielę-
gniarki Oddziałowej  Kliniki  Chirurgii Klatki  Piersiowej z Blokiem 
Operacyjnym  PCChP w Rzeszowie
-  kol.  Ewę Schwarz  do komisji konkursowej  na stanowisko Pielę-
gniarki Oddziałowej  Izby Przyjęć  PCChP  w Rzeszowie.

2. Przewodniczący Komisji Bioetyki ORL w Rzeszowie  doc. Andrzej 
Pluta przedstawił członkom rady wniosek Komisji Bioetycznej  w 
sprawie ustalenia kosztów wydawanych  przez Komisje Bioetyczną 
opinii  o eksperymencie. Po dyskusji wniosek Komisji poddano pod 
głosowanie. Za głosowało 22 osoby , przy 4 wstrzymujących się i 
braku głosów przeciwnych (uchwała).

3. Prezes ORL  poinformował, że Komisja Finansowo- Budżetowa zgło-
siła  uwagę do regulaminu  Funduszu Szkoleniowego. Ponieważ 
dość często zdarzają się przypadki, że zwracają się o refundację 
kosztów szkolenia lekarze, którzy np. są od miesiąca członkami na-
szej izby lekarskiej, a regulamin nie reguluje okresu przynależno-
ści- poddano pod dyskusję. Po dyskusji i głosowaniu zdecydowano, 
że o refundację kosztów szkolenia można się będzie ubiegać po 
upływie dwóch lat przynależności do naszej OIL.  Za głosowało 22 
osoby, przeciw 2, przy 1 głosie wstrzymującym. 

4. Poddano pod głosowanie wniosek Koleżanki o przyznanie zapo-
mogi z powodu zdarzenia losowego jakim była kradzież mienia w 
prywatnym mieszkaniu. Za przyznaniem zapomogi głosowało 6 
osób, przy 8 wstrzymujących się i 12 głosach przeciwnych. Odmó-
wiono przyznania zapomogi.  

5. Sprawozdanie ze spotkania Prezesów ORL, redaktorów biuletynów 
oraz radców prawnych złożyła  radca prawny pani  Anna  Bandelak.

6. Prezes  ORL poinformował zebranych, że doszło do kradzieży 
dwóch rynien miedzianych  zainstalowanych na budynku OIL. 
Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.  Po dyskusji podjęto 
decyzję o zainstalowaniu kamer w siedzibie i wokół siedziby OIL.  
Zdecydowano na ten cel przeznaczyć kwotę  do 20 tysięcy złotych 
netto. Za  głosowało 22 osoby, przy 3 wstrzymujących się i braku 
głosów przeciwnych - uchwała. 

7. Kol. Krzysztof  Marchewka przedstawił zebranym propozycję wyda-
wania biuletynu lekarskiego w formie elektronicznej co znacznie 
zmniejszyłoby koszt. Od 1 stycznia 2016 r. zostałby zmniejszony kol-
portaż biuletynu w formie papierowej do 1000 sztuk, które otrzy-
mywaliby lekarze emeryci. Zdecydowano komunikat  na ten temat 
umieszczać  w biuletynie i każdy kto chciałby otrzymywać wersję 
papierową może zgłosić do biura OIL. Za ta propozycją głosowało 21  
członków Rady, przy 4 wstrzymujących się i 2  głosach przeciwnych. 
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Z Prac ORL

8. Kol. Renata Małecka po raz kolejny poruszyła sprawę powołania 

przy OIL w Rzeszowie rzecznika spraw lekarzy. Stwierdziła, ze pa-

cjenci są coraz bardziej agresywni w stosunku do lekarzy, w Polsce 

zdarzały się sytuacje, że pacjent pobił lekarza i jej zdaniem powin-

niśmy zrobić wszystko aby pomóc lekarzom. Kol. Jolanta Kluz – Za-

wadzka  zaproponowała, aby zorganizować  dla lekarzy szkolenie 

nt. „ Jak  reagować na agresywnego pacjenta” lub „ Asertywne za-

chowanie  i trudny pacjent”.  Zdecydowano, że należy się nad pro-

blemem  dobrze  zastanowić. 

9. Prezes  Wojciech Domka  serdecznie podziękował kol. Januszowi 

Bieniaszowi za organizację kolejnych Mistrzostw Lekarzy w Pływa-

niu. 

10. Ustalono termin posiedzenia kolejnej  Rady na dzień 21 lipca 2015 r. 

11. Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

    

Protokół 

z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  16 czerwca 2015 r. 

1. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol.: Barbarze Domino, 

Małgorzacie Pruchnik-Surówka i Justynie Orzechowskiej.

2. Wypłacono odprawy pośmiertne rodzinom po zmarłych lekarzach:  

Zofii Mastalerczyk i Kazimierzu Ciesielskim.

3. Podjęto uchwały w sprawie:

-  rejestracji praktyk lekarskich – zostaną opublikowane na  stronie 

internetowej OIL. 

-  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. „Fotografia

stomatologiczna- nowe możliwości, przez podmiot  Centrum Sto-

matologii DENTECH   

- w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawo-

du lekarzowi cudzoziemcowi – dot. lekarza  Uliana  Huska

-  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. „ Udar mózgu   

-   zagadnienia wybrane”  przez podmiot  Polskie Towarzystwo Neu-

rologiczne Oddział Rzeszowski

-  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż członkom OIL w Rzeszo-

wie krzeseł i stołów oraz  ustalenia ceny ich sprzedaży.

Na tym Prezydium zakończono. 

Protokół 

z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  30 czerwca 2015 r. 

1. Wytypowano kol. B. Wędrychowicz  jako przedstawiciela ORL do 

komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Przełożonej w Wo-

jewódzkiej Przychodni Specjalistycznej  w  Rzeszowie.

2. Ustalono  termin badania lekarzowi M.Ż. w Klinice w Lublinie.

3. Zapoznano się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia dotyczącą 

uprawnień do wykonywania  zabiegów  z wykorzystaniem botoksu 

i kwasu hialuronowego.

4. Odczytano pismo Podkarpackiego Oddziału Narodowego Fundu-

szu Zdrowia dotyczące wypisywania przez lekarzy  skierowań z do-

piskiem „pilne”.

5. Podjęto  uchwały – zostaną one opublikowane  na stronie interne-

towej OIL.

6. Poruszono sprawę  remontu  ogrodzenia. 

7. Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 

z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  7 lipca  2015 r. 

1. Przyznano refundacje kosztów szkolenia  kol. kol. : Piotrowi Gołąb, 

Dominice Wróblewskiej, Marcie Kawalec- Książka, Marzenie Janas, 

Łukaszowi Wróblewskiemu, Joannie Łudzik.

2. Wytypowano dr n. med. Krzysztofa Szubera  jako przedstawiciela 

ORL w skład komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki/Położ-

nej Oddziałowej Klinika Ginekologii Onkologicznej w Klinicznym 

Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie. 

3. Wytypowano dr Krystynę Cyran   jako przedstawiciela ORL w skład 

komisji konkursowych  na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w 

oddziałach: I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, II Kliniki 

Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Kliniki Neurologii 

Dziecięcej  w Klinicznym  Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie.

4. Wytypowano dr Elżbietę Korczowską   jako przedstawiciela ORL w 

skład komisji  konkursowych  na stanowisko pielęgniarki oddziało-

wej w oddziałach: Klinika Gastroenterologii i Centralnej Pracowni 

Endoskopii, Intensywnej Terapii w Klinice Kardiochirurgii.

5. Podjęto uchwały  w sprawie: wystąpienia do Spółdzielni Mieszka-

niowej „PAX”  w Warszawie  o przekształcenie Spółdzielczego Wła-

snościowego prawa do lokalu  mieszkalnego  w Warszawie przy ul. 

Sobieskiego 110/1  w odrębną własność lokalu.

6. Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono.  

Protokół 

z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  14  lipca  2015 r. 

1. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie interneto-

wej OIL w Rzeszowie.

2. Zapoznano się z pismem dr Dariusza Piskorza w sprawie opłacania 

składek członkowskich. Zdecydowano w tej sprawie skontaktować 

się z lekarzem. 

3. Przyznano  refundację kosztów szkolenia.

4. Wypłacono odprawę pośmiertną.

5. Ofertę firmy ubezpieczeniowej INTER w sprawie ubezpieczenia sta-

żystów zaopiniowano negatywnie. 

6. Pozytywnie zaopiniowano   wpis Gabinetu Ortodontycznego lek. 

Danuty Kacprzyk  z Niska na listę podmiotów  uprawnionych do 

zawierania umów o pracę  z lekarzami dentystami  w celu odbycia 

stażu podyplomowego” i na Listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia staży cząstkowych „.

7. Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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Przepisy prawne

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

1. Zakres i tryb przeprowadzania okresowych i profilaktycznych badań lekarskich strażaka / Dz.U.15.720/
2. Tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z FUS / Dz.U.15.748/
3. Orzekanie o inwalidztwie żołnierzy zawodowych / Dz.U.15.749/
4. Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej / Dz.U.15.761/
5. Tekst jednolity ustawy o przeszczepianiu i przechowywaniu tkanek, komórek i narządów / Dz.U.15.793/
6. Program szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych / Dz.U.15.814/
7. Zm. ustawy o przeciwdziałaniu narkomani / Dz.U.15.875/
8. Tekst jednolity ustawy o wyrobach medycznych / Dz.U.15.876/
9. Zm. ustawy o działalności leczniczej / Dz.U. 15.905/ - wchodzi w życie z dniem 30.06.2015r i ma zastosowanie do jednostek woj-

skowych w zakresie specjalizacji
10. Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców / Dz.U.15.1033/
11. Zm. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.15.1066/
12. Wyrażenie zgody na zwiększenie wynagrodzeń w 2015r w NFZ / Dz.U.15.1072/
13. Leczenie niepłodności / Dz.U.15.1087/
14. Orzekanie o niepełnosprawności / Dz.U.15.1110 tj./
15. Limity przyjęć na kierunki lekarskie / Dz.U.15.1119/
16. Zm. ustawy o prawach pacjenta / Dz.U.15.1163/ - zapowiada wydanie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycz-

nej. Do czasu jego wydania obowiązuje dotychczasowe.
17. Zm. ustawy Kodeks Pracy / Dz.U.15.1220/ - wejdzie w życie z dniem 21.02.2016r w zakresie czasu trwania umów na czas określony.
18. Zm. rozp. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia / Dz.U.15.1261/ z przepisów wyni-

ka: obowiązek prowadzenia okołooperacyjnej karty informacyjnej uzupełnienie historii choroby po wypisaniu pacjenta ze szpitala 
o rozpoznanie onkologiczne, ustalone na podstawie wyników badań, które nie były znane w dniu wypisu możliwość podpisania 
karty informacyjnej przez lekarza upoważnionego przez ordynatora lub osobę kierującą oddziałem
1. Zm. rop. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego / Dz.U.15.1262/
2. Zm. rozp. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego / Dz.U.15.1301/
3. Sposób przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych / Dz.U.15.1331/
4. Zm. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 
chorób zakażnych / Dz.U.15.1365/

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

Kasy Fiskalne – wątpliwości
W związku z zapisem art 8 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług , z którego wynika  ewidencjonowanie nieodpłatnych usług /
porad lekarskich/ – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpił o stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie. Zgodnie z odpowiedzią 
Ministra Finansów – przepis art 8 ust 2 cyt. ustawy odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług zakończonych wystawieniem 
przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską, bez wynagrodzenia recepty dla siebie , członka swojej rodziny nie znajduje zastosowa-
nia. Oznacza to, że czynności te jako nieobjęte zakresem art 8 ust 2 ustawy nie podlegają ewidencjonowaniu przy użyciu kas fiskalnych.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się na stronie internetowej NRL.

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

Ważny wyrok w sprawie paragonów z kasy fiskalnej
/ochrona tajemnicy lekarskiej/

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych nie wymaga, aby na paragonie przedsiębiorcy musieli podać dokładnie, jaką usługę lub towar 
sprzedali. Podatnik nie musi dokładnie opisywać tego co sprzedaje. Istotne jest aby organ podatkowy wiedział, jaka stawka podatku 
została zastosowana w danym przypadku.  / wyrok WSA III SA/Wa 2674/14./

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

Ważny wyrok w sprawie błędów na receptach
Drobne błędy w dokumentacji medycznej, czy na receptach nie powinny być powodem karania przez NFZ, chyba ,że NFZ udowodni 
szkodę  - tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego I CSK 633/13
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Głosem Związku

Na temat lekarskich zarobków, a dokładniej mówiąc dochodów, 
powiedziano już niemal wszystko. Autorami tych wypowiedzi są 
ludzie zazwyczaj bardzo dobrze poinformowani, bo nie znoszą-

cy sprzeciwu, ton  nie pozostawia w tym względzie cienia wątpliwości. 
Możemy zaliczyć do nich kolejnych ministrów zdrowia, kilku premierów, 
sporą rzeszę  mainstreamowych dziennikarzy oraz tzw. opinię publiczną- 
panią Gienię, panią Dziunię, panią Ziutę oraz pana Kazia z I klatki scho-
dowej. Spore zasługi na tym polu położył także ongiś pierwszoplanowy 
polityk rządzącej koalicji, marszałek Sejmu, bajkopisarz i posiadacz Saby 
w jednej osobie. Tenże prominentny przedstawiciel rządzącej wówczas 
formacji nie tylko chciał sprawdzić zawartość lekarskich garaży, ale za-
oferował malkontentom, niezadowolonym z niskich zarobków, obuwie 
zdrowotne, zwane popularnie kamaszami. W ten spektakularny sposób 
przeszedł do historii, a na pewno zostanie w pamięci wielu lekarzy do 
końca życia. Był niewątpliwie pierwszym, który miał odwagę oficjalnie za-
proponować takie rozwiązanie, ale na pewno nie jedynym i nie ostatnim, 
bo podobny, „kamaszowy” sposób myślenia, przebija z wypowiedzi wielu 
polityków, właściwie wszystkich partii. Przejściowych sojuszników, zatro-
skanych losem ochrony zdrowia, mamy tylko wśród opozycji, zazwyczaj 
na kilka miesięcy przed wyborami.

DEZINFORMACJA

Rozpowszechnianie oficjalnie, półoficjalnie, a także nieoficjalnie- w postaci 
tzw. szeptanek nieprawdziwych informacji mające przynieść określony sku-
tek bezpośrednio lub pośrednio, było zawsze mocną stroną kolejnych rzą-
dów. Można nawet odnieść wrażenie, że zmieniały się rządy ale rządzenie 
pozostało takie same. Jeżeli nie można było załatwić jakiejś sprawy uczci-
wie i oficjalnie lub z różnych względów nie chciano tego zrobić, stosowano 
metody działania służb specjalnych. I chyba te metody i sposoby działania 
a także rodzaj komunikowania się z własnym społeczeństwem, dają tzw. 
ciągłość władzy i poczucie, że pomimo zmian nie zmieniło się nic.

Parę dni temu w jednym z portali społecznościowo- politycznych, firmo-
wanych nazwiskami tuzów mainstreamowego dziennikarstwa, mogłem 
przeczytać wywiad z pielęgniarką, opatrzony chwytliwym tytułem: „Jest 
pielęgniarką i zarabia kilkanaście tysięcy miesięcznie. Medycynę studiu-
je się dziś dla lansu i  kasy”. Bohaterka wywiadu, umiejętnie sterowana 
pytaniami dziennikarza (choć nie wiem, czy takie określenie nie jest w 
tym przypadku nadużyciem), stwierdziła, że na studia medyczne młodzi 
ludzie idą dla „lansu i kasy”, a zarobki młodych lekarzy o ile chce im się 
pracować, wynoszą nawet 40 tys. złotych. Stawki godzinowe młodych 
adeptów medycyny, według niej to 100-150 zł, a dla specjalistów o wiele 
więcej. Pani ta jak na rzetelne dziennikarstwo przystało, jest oczywiście 
anonimową Małgorzatą i równie oczywiście, jest dobrze poinformowana.
Temat artykułu wydaje się być jak na zamówienie i chyba nieprzypad-
kowo opublikowano go tuż przed zapowiadanym strajkiem pielęgniarek 
żeby z jednej strony storpedować ich starania o lepsze płace ( bo prze-
cież mogą dobrze zarabiać) a drugiej strony skłócić je ze środowiskiem 
lekarskim. W ten oto sposób piecze się dwie pieczenie na jednym ogniu 
a przepis podają funkcjonariusze służb specjalnych. W przeszłości wiele 
razy doświadczyliśmy takich działań ze strony władz i niezwykle w takich 
sytuacjach usłużnych „dziennikarzy”.

BOMISIE I JATYLKI

Czytając fora dyskusyjne na Konsylium24 można zrywać boki ze śmie-
chu lub- na odmianę-zgrzytać zębami ze złości. Opisywane przykłady 
zachowań naszych pacjentów mogą wywoływać takie reakcje wśród 

Jak dobrze być …
lekarzem!

nas lekarzy, bo czasami zostaje nam tylko śmiech lub pusta złość. Dla 
przypomnienia: „bomisie”, to pacjenci przychodzący do lekarza z litanią 
żądań ( badania laboratoryjne lub obrazowe, skierowania, zaświadczenia, 
zwolnienia ZUS ZLA) w stylu „…bo mi się należy…”. „Jatylki” to tacy pacjen-
ci, którzy chcą ominąć długą kolejkę w poczekalni  gdzie czekają ludzie 
nierzadko ciężko chorzy lub przychodzą tuż przed zamknięciem poradni, 
np. z wnioskiem sanatoryjnym, bo „ja tylko…” chciałem pieczątkę. Oczywi-
ście można patrzeć na to pod różnym kątem, także humorystycznym ale 
dla mnie ważniejsze jest spojrzenie z szerszej perspektywy. Tak, to właśnie 
w Polsce wytrwałe działania kolejnych rządów i ekip ministerstwa zdro-
wia tak skonfliktowały lekarzy i pacjentów, że praktycznie uniemożliwia 
to normalną pracę lekarzom, a pacjentom daje poczucie zagrożenia. Gra-
tulacje!!!

GDY NIE WIADOMO, O CO CHODZI…

A teraz przyjrzyjmy się finansowej stronie tego zawodu. Odrzucając sen-
sacje anonimowej „pielęgniarki”, której tożsamości autor artykułu za nic 
na świecie nie ujawni -a jakże- oraz pomijając publikowane przez MZ „sta-
tystyki”, przeciętne zarobki lekarzy specjalistów mieszczą się w granicach 
4- 6 tys. zł brutto za etat, co dzieląc przez 170 godzin daje stawkę godzi-
nową 23- 35 zł. Nie wiem o jakich dodatkowych zleceniach mówiła boha-
terka wywiadu, ale na zarobienie 30- 35 tys. zł więcej zabrakło by godzin 
w dobie i dni w tygodniu. Oczywiście lekarze w znacznej części zarabiają 
więcej niż 4- 6 tys., ale pracują dodatkowo w gabinetach, przychodniach, 
pogotowiu ratunkowym czy NZOZ-ach, bo za gołą pensję nie mogli-
by utrzymać rodziny i kształcić się. Ci, którzy zauważą nowy samochód, 
mieszkanie czy dom, ba- nawet lepsze ubranie!, nie raczą zauważyć, o 
której godzinie lekarz wychodzi z domu i o której wraca, jeśli w ogóle wra-
ca. W ten sposób powstają legendy i mity, skwapliwie podsycane lipny-
mi „statystykami” rodem z MZ. Nagminnym grzechem tych statystyk jest 
podawanie zarobków lekarzy łącznie z dyżurami, ewentualnie wysokości 
kontraktów i porównywanie ich ze średnią krajową (bez dyżurów, płaca 
na etacie). Ta perfidna nieuczciwość, konsekwentnie stosowana przez ko-
lejne ekipy z Miodowej nie wróży dobrze współpracy lekarzy z władzami.

CZY MOŻE BYĆ LEPIEJ?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć wprost. Jak długo pozwolimy sobie 
wmawiać, że musimy pracować w tych warunkach, że kraj jest biedny i 
na ochronę zdrowia nie ma pieniędzy, tak długo nic się nie zmieni. Jak 
długo polską medycyną rządzić będą pretorianie systemu, władający 
instytutami, klinikami i szpitalami, nierzadko traktowanymi jako prywat-
ne latyfundia ( za cichym przyzwoleniem władz), ale utrzymujący się z 
„dodatkowych” zajęć ( NZOZ-y, sponsorowane badania, fikcyjne etaty czy 
pseudonaukowe granty), tak długo każda próba zmiany stanu obecnego 
wyzwoli zmasowany atak na kontestatorów „ładu i porządku”. Oświadcze-
nie majątkowe obecnego ministra zdrowia pokazuje, że nawet szef dużej 
i znanej kliniki musi dorabiać, a jego zarobki jako kierownika kliniki nie 
są  największą częścią dochodów. Powoduje to oczywisty konflikt inte-
resów a nieprzemyślane wypowiedzi ministra o zwalnianiu strajkujących 
pracowników, tylko to potwierdzają.
Jeżeli odzyskamy naszą podmiotowość obywatelską i zawodową, i zbio-
rowo przeciwstawimy się wyzyskowi i skostniałym strukturom systemu, 
wszystko jest możliwe. Mamy organizacje, mamy środki finansowe, praw-
ników i duże doświadczenie. Zacznijmy chcieć, reszta potoczy się sama. 
Może wtedy i Polska stanie się prawdziwą Europą!

Gorąco zachęcam! 

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL
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Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jan Snela
z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii UR d/s Nauki
Ordynator Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecię-
cej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

AUTOREFERAT

Osiągnięcia naukowe

Urodziłem się 29 sierpnia 1961 roku w Lublinie w rodzinie inteligenc-
kiej. Szkołę podstawową ukończyłem w 1976 roku a świadectwo doj-
rzałości uzyskałem w 1980 roku kończąc III liceum Ogólnokształcące 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Po zdaniu egzaminów wstępnych roz-
począłem w 1980 roku studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego (d. Akademii Medycznej) w Lublinie. W czasie studiów 
brałem udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice 
Chirurgii Ogólnej oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii. Od V roku stu-
diów jako wolontariusz brałem udział w pracy dydaktycznej Katedry 
i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka a od VI roku prowadziłem 
zajęcia z anatomii prawidłowej dla studentów I roku Wydziału Lekar-
skiego Uczelni.

W 1986 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia i po otrzymaniu dy-
plomu lekarza medycyny rozpocząłem pracę w Katedrze i Zakładzie 
Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie w charakterze asysten-
ta stażysty, a od 1987 roku asystenta. Jednocześnie pracowałem jako 
wolontariusz w Klinice Ortopedii i Traumatologii PSK-4 w Lublinie. Od 
1 stycznia 1989 roku podjąłem pracę w Klinice Ortopedii Dziecięcej 
UM w Lublinie początkowo w charakterze asystenta, następnie star-
szego asystenta i adiunkta W latach 1991 – 1992 pracowałem w Klinice 
Ortopedii Olgahospital w Stuttgarcie w ramach pobytu stypendialne-
go DAAD. W 1990 roku uzyskałem I stopień specjalizacji w ortopedii i 
traumatologii narządu ruchu, a w 1995 z wyróżnieniem II stopień spe-
cjalizacji. Od lipca 1999 roku pracowałem w Szpitalu Wojewódzkim nr 
2 w Rzeszowie pełniąc obowiązki Ordynatora nowo organizowanego 
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, który po wygraniu kon-
kursu prowadzę od maja 2000 roku. Po wygraniu konkursu pełnię od 
1.07.2015 roku funkcję Kierownika nowo utworzonej Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Od roku 2000 pracuję w Instytucie 
Fizjoterapii Uniwersytet Rzeszowskiego, na którym od 2001 roku je-
stem zatrudniony w charakterze profesora nadzwyczajnego, a od roku 
2002 pełnię funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu d/s Nauki. W latach 
2002-2004 pracowałem jako profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Administracji w Zamościu prowadząc zajęcia dydaktyczne 
dla studentów kierunku fizjoterapia. Od roku 2001 pełnię funkcję kon-
sultanta w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla woj. 
podkarpackiego.

Stopień doktora nauk medycznych w zakresie ortopedii uzyskałem w 
1994 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na podstawie roz-
prawy: „Badania nad współzależnością czynników wpływających na 
końcowy wynik wydłużania kończyn dolnych metodą osteogenezy 
dystrakcyjnej”.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w uzyskałem w 
2000 roku również na UM w Lublinie na podstawie oceny ogólnego 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: „Badania nad możliwo-
ściami monitorowania i regulacji szybkości dystrakcji kostniny w pro-
cesie wydłużania kończyn”. 

Tytuł profesora nauk medycznych otrzymałem 15.04.2015 postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a odebrałem z rąk Pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 18.06.2015 roku w Belwe-
derze. 

Działalność naukowa

Dotychczas byłem promotorem 7 obronionych rozpraw doktorskich. 
Dwa przewody doktorskie były przeprowadzone na Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie (dr med. Ryszard Bielak, dr n. med. Barbara 
Gugała), dwa na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (dr 
n. kult. fiz. Justyna Drzał-Grabiec, dr n. kult. fiz. Paweł Jaźwa), jeden na 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (dr n. med. Joanna Dudek), 
jeden na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (dr n. kult. 
fiz. Wojciech Rusek) oraz jeden na Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (dr n. o zdrowiu Waldemar Kosiba). Obecnie jestem 
promotorem 5 wszczętych rozpraw na stopień doktora nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu. Byłem recenzentem 12 rozpraw doktorskich a 
w 4 wypadkach recenzentem dorobku naukowego, organizacyjnego 
i rozprawy habilitacyjnej. Jestem autorem 13 rozdziałów w podręczni-
kach i monografiach. 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 93 pozycje indek-
sowane formalnie bibliograficzne, 80 pełnotekstowych prac oryginal-
nych opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym 17 opu-
blikowanych w czasopismach zagranicznych i 13 w posiadających 
Impact Factor. Łączny Impact Factor ogłoszonych publikacji wynosi 
16,924. Wartość punktacji KBN/ MNiSW – 578,  cytowania (bez auto-
cytowań) wg Web of Science – 109, zaś index Hirscha 4, a wg Scopus 
cytowania – 135, natomiast index Hirscha 5.
W ramach działalności naukowej w latach 1989-2012 prowadziłem i 
współuczestniczyłem w realizacji 11 tematów badawczych w ramach 
prac statutowych Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Brałem udział w realizacji jednego tematu badawcze-
go KBN.

Od roku 2008 jestem członkiem Komitetu Naukowego Chirurgii Na-
rządów Ruchu i Ortopedii Polskiej a od 2003 Komitetu Redakcyjnego 
Przeglądu Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego 
Instytutu Leków w Warszawie.

Stopnie naukowe

Stopnie naukowe dla dr hab. Sławomira Sneli
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Wojskowy Instytut Medyczny
MARZENA JANAS

Ocena wpływu monitorowania wolemii metodą 
spektroskopii bioimpedancyjnej na adekwatność 

hemodializoterapii w 18-miesięcznej prospek-
tywnej obserwacji

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK
MEDYCZNYCH

Obrona dnia 09.06.2015 r.
Przyznanie tytułu dr nauk med. dnia 17.06.2015 r.

Badania wykonano w Stacji Dializ z Poradnią 
Nefrologiczną Centrum Medycznego MEDYK w 

Rzeszowie

PROMOTOR:
dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. nadzw.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu 

Medycznego

***

STRESZCZENIE 

Powikłania sercowo-naczyniowe, to u większości chorych dializowa-
nych zejściowy zespół powikłań w tej grupie pacjentów, będący przy-
czyną zgonów. Eliminacja modyfikowalnych czynników ryzyka, w tym 
zaburzeń wolemii to wyzwanie dla zespołu lekarzy ośrodków dializ.
Przeanalizowano powikłania sercowo-naczyniowe, wpływ kontroli 
wolemii na parametry adekwatności dializoterapii u pięćdziesięciu 
chorych przewlekle hemodializowanych, systematycznie kontrolowa-
nych przy zastosowaniu spektroskopii bioimpedancyjnej w prospek-
tywnym okresie osiemnastu miesięcy.
Praca miała na celu ocenę przydatności kontroli wolemii metodą 
spektroskopii bioimpedancyjnej w celu eliminacji czynnika ryzyka, 
jakim jest nadmierna wolemia, 
w długotrwałym leczeniu chorych dializowanych. Oceniano wybrane 
parametry adekwatności hemodializoterapii, wpływ kontrolowanej 
redukcji wolemii na struktury mięśnia serca, chorobowość i śmiertel-
ność. Porównano metodę kliniczną oceny wolemii „przy łóżku” chore-
go z metodą automatyczną.
Określono cztery cele pracy:
1. porównanie stanu wolemii ocenionej w rutynowym badaniu kli-

nicznym z oceną przy pomocy BCM,
2. ocena przewodnienia i innych wybranych parametrów oraz oce-

na wpływu stopnia wolemii na adekwatność hemodializoterapii 
w okresie półtorarocznej prospektywnej obserwacji,

3. ocena wpływu kontroli wolemii metodą BCM oraz stopnia prze-
wodnienia na wybrane parametry echokardiograficzne mięśnia 
serca chorego dializowanego w okresie półtorarocznej prospek-
tywnej obserwacji,

4. ocena chorobowości i śmiertelności chorych dializowanych w 

okresie półtorarocznej prospektywnej obserwacji z kontrolowaną 
wolemią metodą BCM.

Pięćdziesięciu chorych przewlekle dializowanych, z jednego ośrodka, 
zakwalifikowano do udziału w badaniu.
Badanie wolemii aparatem BCM okazało się technicznie proste, powta-
rzalne, nieobarczone powikłaniami, dostępne i co najważniejsze: mie-
rzalne. Nie zaburzało w żaden sposób rutynowych i dodatkowych czyn-
ności terapeutycznych ani diagnostycznych podczas leczenia chorych. 
Pacjenci porównywali je do rutynowo wykonywanego badania elektro-
kardiograficznego (EKG) i oczekiwali na wyniki. Miało to również aspekt 
motywujący dla chorych.
W okresie obserwacyjnym wykonywano badania rutynowe, dodatko-
wo wykonano na początku i na zakończenie okresu badawczego ocenę 
echokardiograficzną mięśnia serca, przeanalizowano zachorowalność 
i śmiertelność w badanej grupie chorych. Przeanalizowano wskaźni-
ki wolemii w badanej grupie pacjentów: wielkość suchej masy ciała, 
przewodnienie bezwzględne, przewodnienie w odniesieniu do suchej 
masy ciała, odwodnienie uzyskane, przewodnienie godzinowe. Ocenio-
no i przeanalizowano leczenie hipotensyjne, wartości ciśnienia skurczo-
wego i rozkurczowego zmierzonego przed dializą. Oceniono badania 
biochemiczne, wskaźnik adekwatności hemodializoterapii i leczenie 
stymulatorami erytropoezy.
Za najważniejszy wniosek w powyższej pracy uważam pozytywny 
wpływ kontroli wolemii i jej adekwatne leczenie na brak progresji w 
przebudowie mięśnia serca, zarówno u chorych normowolemicznych, 
jak i przewadniających się. Powszechnie wiadomo, że przewlekłe prze-
wodnienie jest powodem rozstrzeni lewej komory, przebudowy struk-
turalnej kardiomiocytów, co w szczególności prowadzi do niewydolno-
ści skurczowej, postępującego spadku frakcji wyrzutowej lewej komory, 
przy współistnieniu konwencjonalnych i specyficznych dla PChN czyn-
ników ryzyka (szczególnie powikłań w zakresie gospodarki wapniowo-
-fosforanowej). Praca pokazała, że w ocenie przewodnienia najbardziej 
„niebezpieczną” grupą okazali się mężczyźni z cukrzycową chorobą ne-
rek, na drugim biegunie, najmniej przewadniającą się grupą okazała się 
grupa kobiet bez cukrzycowej choroby nerek. Ten wniosek ma na celu 
uwrażliwienie zespołu lekarzy pracujących w ośrodkach leczenia nerko-
zastępczego na grupę szczególnego ryzyka nadmiernej wolemii. Waż-
nym wnioskiem wydaje się obserwacja, że u chorych poddawanych 
systematycznej kontroli, a co za tym idzie i leczeniu wolemii, wartości 
morfologii były wyższe pod koniec okresu badawczego przy jedno-
czesnej redukcji leków stymulujących erytropoezę. Jest to niezmiernie 
ważne w aspekcie ostatnich doniesień literaturowych dotyczących nad-
miernych dawek ESA i ich wpływu na powikłania sercowo-naczyniowe i 
śmiertelność w grupie chorych dializowanych.
Otrzymane wyniki, po opracowaniu właściwymi metodami statystycz-
nymi, pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:
1. systematyczna, okresowa ocena stopnia wolemii przy pomocy 

bioimpedancji elektrycznej chorych dializowanych jest metodą 
potrzebną w codziennej praktyce lekarskiej,

2. przewlekłe przewodnienie jest poważnym czynnikiem ryzyka po-
wikłań hemodializoterapii i skutkuje brakiem adekwatności tej me-
tody leczenia nerkozastępczego. Grupa chorych szczególnie nara-
żona na znaczne przewodnienie to mężczyźni, w szczególności z 
towarzyszącą cukrzycową chorobą nerek,

3. systematyczna i obiektywna kontrola oraz adekwatne leczenie 
przewodnienia w półtorarocznej obserwacji skutkuje brakiem pro-
gresji przebudowy mięśnia serca w grupie chorych dializowanych, 
a dodatkowo w grupie chorych bez cukrzycowej choroby nerek 
zmniejszeniem wymiaru późnorozkurczowego lewej komory. 
Niezależnie od stopnia przewodnienia nie stwierdzono progresji 
uszkodzenia struktur mięśnia serca w badaniu echokardiograficz-
nym,

4. cukrzycowa choroba nerek, szczególnie wśród mężczyzn, jest 
czynnikiem ryzyka hospitalizacji, głównie z przyczyn sercowo-na-
czyniowych, które stanowią przyczynę około połowy zgonów w 
tej grupie chorych.

Ostatecznym, zbiorczym-wspólnym wnioskiem może być stwierdzenie, 
że kontrola wolemii i jej adekwatne leczenie chorych przewlekle hemo-
dializowanych przy jednoczesnym unikaniu hipotensji śróddializacyjnej 
przy pomocy metody obiektywnej, automatycznej, powtarzalnej i mie-
rzalnej, jaką jest spektroskopia bioimpedancyjna, sprzyja poprawie ade-
kwatności dializoterapii w holistycznym tego słowa rozumieniu.
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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

PIOTR DĄBROWSKI

Tytuł:
„Występowanie zaburzeń tolerancji glukozy i 

insulinooporności u chorych na reumatoidalne 
zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa w odniesieniu do aktywności 

choroby oraz stosowanego leczenia”

Promotor: 
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układo-
wych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Me-

dycznego w Lublinie 

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

Kierownik Kliniki Chorób Wewnetrznych i Reuma-
tologii CSK MSW w Warszawie

Dr hab. n. med. prof. nadzw. IR. Marzena Olesińska
Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób 

Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii
w Warszawie

***

STRESZCZENIE

Cel pracy, materiał i metody: 
Celem przeprowadzonego badania była porównawcza ocena 
częstości występowania zaburzeń tolerancji glukozy i insulino-
oporności u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) oraz określe-
nie zależności pomiędzy aktywnością procesu zapalnego i stoso-
wanym leczeniem a nasileniem w/w zaburzeń. 
Badanie przeprowadzono u 102 pacjentów w wieku 18-65 lat, w 
tym u 60 chorych na RZS (45 kobiet; 15 mężczyzn) oraz u 42 cho-
rych na ZZSK (4 kobiety; 38 mężczyzn). 
U wszystkich badanych przeprowadzano dokładny wywiad oraz 
pełne badanie lekarskie z oceną wskaźników BMI i WHR oraz ak-
tywności choroby (DAS28 w RZS oraz BASDAI w ZZSK). Następnie 
wykonywano oznaczenia glukozy, insuliny, hemoglobiny glikowa-
nej (HbA1c), fibynogenu, hemoglobiny, kwasu moczowego, lipi-
dogramu, witaminy D3, OB., CRP, IL-6, hs-CRP, SAA, IL-6 sR na czczo, 
po czym przeprowadzono doustny test tolerancji glukozy z oceną 
stężenia glukozy i insuliny po 30, 60 i 120 min oraz obliczono war-
tości wskaźników insulinooporności (HOMA-IR, Insulina/Glukoza) i 
insulinowrażliwości (QUICKI, Matsudy). 
Wyniki poddano porównawczej analizie statystycznej. Testowanie 
istotności przeprowadzono na poziomie prawdopodobieństwa 
testowego p<0,05. 

Wyniki:
1. Częstość występowania zaburzeń tolerancji glukozy nie róż-

ni się istotnie między chorymi na reumatoidalne zapalenie 

stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. 
2. Występowanie zaburzeń tolerancji glukozy u chorych na 

reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa jest istotnie zależne od poziomu otyłości 
szacowanego wartością BMI i WHR. 

3. U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zaburzenia 
tolerancji glukozy są istotnie zależne od nasilenia procesu za-
palnego (wyrażonego wartością OB., stężeniem fibrynogenu 
oraz stężeniem białka CRP); zależności tych nie stwierdza się 
u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. 

4. Aktywność choroby u chorych na reumatoidalne zapalenie 
stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa nie 
ma istotnego wpływu na występowanie zaburzeń tolerancji 
glukozy (poza związkiem między wartością HbA1C i BASDAI 
w ZZSK). 

5. chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów wykazują istotnie 
wyższe wskaźniki insulinooporności oraz niższe wskaźniki in-
sulinowrażliwości w porównaniu do chorych na ZZSK. 

6. U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywnia-
jące zapalenie stawów kręgosłupa istnieje istotna zależność 
między insulinoopornością i insulinowrażliwością a pozio-
mem otyłości (mierzonym BMI i WHR), brak jest natomiast 
istotnych zależności między insulinoopornością a wskaźnika-
mi ostrej fazy. 

7. Leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi chorych 
na reumatoidalne zapalenie stawów i chorych na zesztywnia-
jące zapalenie stawów kręgosłupa nie ma istotnego wpływu 
na zaburzenia gospodarki węglowodanowej oraz wskaźniki 
insulinooporności. 

8. Leczenie glikokortykosteroidami ma niejednoznaczny wpływ 
na zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Pomimo nega-
tywnego wpływu na poziom glikemii na czczo (zwiększenie 
częstości IFG), obserwowano korzystny trend w zakresie re-
dukcji wybranych wskaźników insulinooporności. 

9. Wśród syntetycznych leków modyfikujących przebieg choro-
by leczenie metotreksatem (RZS) i sulfasalazyną (ZZSK) nie ma 
wpływu na występowanie zaburzeń gospodarki węglowoda-
nowej i na insulinooporność a tylko leczenie leflunomidem 
(RZS) wpływa na redukcję częstości występowania nietoleran-
cji glukozy. 

10. Leczenie biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg 
choroby z grupy inhibitorów TNF u chorych na RZS i ZZSK łą-
czy się ze zmniejszeniem zaburzeń tolerancji węglowodano-
wej oraz wpływa na poprawę wskaźników insulinooporności, 
natomiast leczenie tocylizumabem u chorych na RZS wpływa 
na zmniejszenie częstości występowania nietolerancji gluko-
zy (IGT). 

Przeprowadzone badania pozwoliły także na sformułowanie do-
datkowych wniosków: 
1. Przewlekły stan zapalny u chorych na RZS łączy się z istotnie 

wyższymi wartościami wskaźników ostrej fazy (IL-6,IL6 sR) oraz 
niższym stężeniem hemoglobiny w porównaniu do chorych 
na ZZSK. 

2. U chorych na RZS istnieje istotna zależność między aktywno-
ścią choroby a wskaźnikami ostrej fazy (SAA, hs-CRP); zależ-
ność ta u chorych na ZZSK jest zdecydowanie słabiej wyra-
żona. 

3. Zespół metaboliczny występuje istotnie częściej u chorych na 
reumatoidalne zapalenie stawów w porównaniu do chorych 
na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i jest istotnie 
związany z wartością BMI i WHR. 

4. Chorzy na RZS z zespołem metabolicznym mają istotnie 
wyższe miano czynnika reumatoidalnego i wyższe stężenie 
hemoglobiny od chorych na RZS bez cech zespołu metabo-
licznego. 
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Stopnie naukowe – doktoraty

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie zaświadcza,
że Pan lek. med. Piotr Gołąb 

w dniu 02.06.2015 r. 
obronił rozprawę doktorską na temat:

„WPŁYW REKOMBINOWANEGO TKANKOWEGO 
AKTYWATORA PLAZMINOGENU NA SUROWICZĄ 

AKTYWNOŚĆ ŻELATYNAZ U PACJENTÓW W OSTREJ 
FAZIE UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU.”

Na tej podstawie Rada I Wydziału Lekarskiego z 
oddziałem Stomatologicznym  na posiedzeniu w 
dniu 19.06.2015 podjęła Uchwałę o nadaniu Panu 
stopnia naukowego doktora nauk medycznych w 

zakresie medycyny.

DOKTORAT STRESZCZENIE

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmierci oraz 
niepełnosprawności wśród osób dorosłych na całym świecie. 
Około 80% udarów ma etiologię niedokrwienną. Obecnie jedy-
nym rekomendowanym sposobem swoistego leczenia udaru 
niedokrwiennego jest dożylne podanie rekombinowanego 
tkankowego aktywatora plazminogenu (ang. recombinant tis-
sue plasminogen activator, rtPA) w ciągu pierwszych 4,5 godzin 
udaru. Jednak leczenie trombolityczne jest obciążone stosun-
kowo dużym ryzykiem wystąpienia objawów ubocznych, do 
których w pierwszej kolejności zalicza się krwawienie śród-
czaszkowe. Wcześniejsze badania pokazują, że niektóre enzymy 
z grupy metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. 
matrix metalloproteinases, MMPs) mogą przyczyniać się do wy-
stąpienia tego rodzaju objawu. Spośród MMP, MMP-2 i MMP-9, 
tworzące grupę żelatynaz, mają zdolność degradacji składni-
ków białkowych ścian naczyń krwionośnych zwiększając ryzyko 
wtórnego ukrwotocznienia ogniska niedokrwiennego.

Celem pracy była analiza wpływu rtPA na aktywność żelaty-
naz oraz stopień konwersji zymogenów, pro-MMP-2 i pro-MMP-9, 

w postaci aktywne (badania „in vitro”). Ponadto analizie poddano 
wpływ rtPA na surowiczą aktywność obu żelatynaz, MMP-3 oraz 
TIMP-1 u pacjentów z ostrym niedokrwieniem mózgu leczonych 
trombolitycznie za pomocą rtPA (badania „in vivo”).

Substancją badaną był rtPA (Actylise, Boehinger Ingelheim, 
Niemcy). W badaniach „in vitro” wykorzystano surowice pobra-
ne od 9 zdrowych ochotników (średni wiek 27 ± 5,2 lat), które 
inkubowano w temp. 37°C razem z rtPA w rozcieńczeniu 1, 2, 4 i 
8 µg/ml przez okres 1 lub 2 godzin. Do badań „in vivo” włączono 
35 pacjentów z udarem niedokrwiennemu mózgu; 14 z nich 
(mediana wieku 71,0 lat) było poddanych leczeniu tromboli-
tycznemu za pomocą Actylise. U pacjentów, u których zastoso-
wano trombolizę materiał badawczy pobrano w 3 przedziałach 
czasowych (1-4 godzina udaru; 5-10 godzina udaru oraz 5-7 
doba udaru). U pozostałych pacjentów (mediana wieku 80,5 lat) 
krew pobrano 2 razy, pomiędzy 5-10 godziną oraz w 5-7 dobie 
udaru. Aktywność żelatynaz oznaczono za pomocą zymografii, 
stężenie MMP-3 oraz TIMP-1 za pomocą metody ELISA.

Badanie zymograficzne ujawniło obecność kilku prążków 
aktywności żęlatynolitycznej odpowiadającym pro-MMP-2 (72 
kDa), pro-MMP-9 (92 kDa), heterodimerowi MMP-9/NGAL (120 
kDa) oraz homodimerowi MMP-9/MMP-9 (około 200 kDa). W 
badaniach in vitro wykazano, iż rtPA wzmaga aktywność formy 
pro-MMP-9 oraz pro-MMP-2 wprost proporcjonalnie do dawki 
oraz czasu inkubacji surowicy. Jednocześnie zaobserwowano 
zmniejszenie aktywności homodimeru MMP-9/MMP-9, praw-
dopodobnie na drodze jego rozpadu do form monomerycz-
nych. RtPA nie wpływa w uchwytny sposób na proteolityczną 
aktywację obu żelatynaz. Dożylne podanie rtPA w ostrej fazie 
udaru niedokrwiennego mózgu skutkuje wzrostem aktywności 
MMP-9 oraz zmniejszeniem stężenia MMP-3 w surowicy pacjen-
tów. Współczynnik MMP-9/TIMP-1 oraz stężenie TIMP-1 nie ule-
gły istotnym statystycznie wahaniom u pacjentów leczonych 
rtPA. Podobnie jak w badaniach „in vitro”, rtPA podany w ostrej 
fazie udaru niedokrwiennego mózgu nie powoduje proteoli-
tycznej aktywacji pro-MMP-9 i pro-MMP-2 do form aktywnych. 
Zarówno w grupie leczonej jak i nieleczonej trombolitycznie 
zaobserwowano po jednym udokumentowanym przypadku 
wtórnego krwawienia w obrębie ogniska niedokrwiennego.

Przeprowadzone badanie wyraźnie wskazuje na związek 
pomiędzy leczeniem trombolitycznym za pomocą rtPA, a wzro-
stem aktywności MMP-9 we krwi pacjentów.

PODZIĘKOWANIA

Pani dr Jolancie Starzak-Gwóźdź  ordynator Oddziału Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszo-
wie, serdeczne podziękowanie za wielomiesięczne  leczenie, profesjonalizm, życzliwość i wrażliwość wobec naszego 
śp. Taty i Męża Mieczysława Niedziałka

Składa Rodzina

* * * * * * * * * * *
 

Panu dr Stanisławowi Czyżykowi ordynatorowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Szpitala Miejskie-
go w Rzeszowie  serdeczne podziękowanie za profesjonalną i życzliwą opiekę  w ostatnich dniach życia  naszego 
śp. Taty i Męża Mieczysława Niedziałka  

Składa Rodzina
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Fale czasu mkną
Za rokiem mija rok
Cóż to jest chwila?
Mgnienie oka?
Oddech jeden?
Błyskawiczna myśl-
czym się pochwali?
że była, minęła
 w bezczasie dali.
Nim pomyślisz-
W ramiona chwycisz
 Już myśl następna 
 Jakże inna!
I tak myśl za myślą
 nie dają mi spokoju
falują wokół mnie-----

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

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

FALE CZASU

 Wychodzę  z pokoju!
 Zostawcie mnie
proszę je !
A one uparcie
Jesteśmy z Tobą
czy chcesz czy nie!
 Na dobre i na złe
 Kochasz życie
A Życie jest wygraną 
Jeśli ludzkie serca kochać nie przestaną
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Śladem naszej publikacji

Artykuł „Wyprawa medyczna. Niedaleko nas”, umiesz-
czony w nr 1 (182) Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Rzeszowie (styczeń – marzec 2015) przypomniał mi 
dawne już czasy, gdy z grupą kilku osób jeździłam w la-
tach 1999 – 2004 do Domu Dziecka IV stopnia w Załuczu 
koło Śniatyna. Wyjazdy te były wynikiem starań księdza 
Jana Radonia, ówczesnego proboszcza parafii Zabło-
tów, na której terenie znajduje się Załucze.  Zorganizo-
wane zostały przez NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (p. 
Małgorzata Franczyk) oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Sandomierskiej, którego koordy-
natorem był ks. Jacek Uliasz. Miałam poparcie dyrekcji 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. Na łamach prasy 
rzeszowskiej pisał o wyjazdach i apelował o wsparcie 
finansowe dla Domu Dziecka red. Andrzej Klimczak. 
Nocowaliśmy w Zabłotowie w domu parafialnym lub w 
przerobionym ze starej wędzarni domu sióstr Felicja-
nek, które prowadziły tam przedszkole.

Pomoc dla Załucza

Ja jestem pediatrą, towarzyszyli mi również inni lekarze – w 
pierwszym wyjeździe dr Stanisława Starzak, chirurg dziecię-
cy, a w jednym z ostatnich dentystki z Komisji Emerytów 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – dr Zofia Kołodziej-
ska–Włodek i dr Bogna Wenczyńska. Wśród zaangażowa-
nej w tę działalność młodzieży KSM (która jeździła częściej 
i dłużej niż ja) byli rehabilitanci medyczni. Nie wszystkich 
już pamiętam , ale z niektórymi wciąż utrzymuję kontakt 
(wśród nich były siostry Węglińskie – Ewa, Jadwiga i Sylwia, 
Stanisław Zynwala, Tadeusz Kopacz – z którego ojcem spo-
tkałam się w czasie strajku rolników w 1981 r -  i wiele in-
nych). Prowadziłam sprawozdania z wyjazdów z sugestiami, 
jakie formy pomocy, jakie środki medyczne powinny być 
priorytetowe.

Dom Dziecka IV stopnia (a więc dla dzieci z ciężkimi wadami 
wrodzonymi i głębokim opóźnieniem rozwoju psycho-mo-
torycznego) był zorganizowany w 1956 r. w przebudowanym 
murowanym dworze z okresu przedwojennego. Zacytuję tu 
urywki mojego sprawozdania z 1999 r.  „…Wnętrza – sale dzie-
cięce, korytarze, również gabinet lekarski – wyposażone są bar-
dzo skąpo, jedynie w najniezbędniejsze przedmioty. W salach 
sypialnych (również w tych dla dzieci unieruchomionych przez 
chorobę) znajdują się tylko łóżeczka. W 2 pokojach pobytu 
dziennego dla dzieci chodzących są drewniane, puste ławy, 
stoły, na podłodze chodniczki… Puste sale, bez zabawek czy 
innych przedmiotów pobudzających rozwój dziecka, sprawia-
ją przykre wrażenie… W całym wnętrzu wyczuwa się bardzo 
intensywny, przykry odór, będący następstwem braku odpo-
wiednich warunków sanitarnych… Brakuje właściwie wszyst-
kiego…  W obrębie Domu Dziecka nie ma gabinetu fizykotera-
pii ani nie prowadzi się żadnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Nie 
ma też psychologa… Lekarze skarżą się na braki leków i sprzętu 
medycznego. Żadnych badań laboratoryjnych nie wykonuje 
się, gdyż są odpłatne” . Gdy po raz pierwszy tam przyjechałam, 
zatrzymano nas w budynku administracyjnym; przez okna wi-
dzieliśmy, jak między magazynem a domem biegają panie w 
białych fartuchach, nosząc pościel, jakieś rzeczy, zrulowane dy-
waniki.                                                                                                                                        

Budynek, w którym mieści się Dom Dziecka w Załuczu – 1999 r.

Dzieci w świetlicy Domu Dziecka z dr Barbarą Duhl – 1999 r.
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Śladem naszej publikacji

Personel fachowy stanowili: lekarz specjalista neurologii i 
psychiatrii, lekarka zatrudniona na godzinach, pielęgniarka 
i masażystka. Dziećmi zajmowały się opiekunki w liczbie 
3/30 podopiecznych, pracujące w systemie zmianowym; w 
razie potrzeby równocześnie pracowały w gospodarstwie 
rolnym, stanowiącym podstawę utrzymania ośrodka. Sta-
raliśmy się poszerzyć ich wiedzę o podstawowych zabie-
gach pielęgnacyjnych czy rehabilitacyjnych. Początkowo 
liczbie chorych tam umieszczonych dochodziła do 400; w 
1999 r było  ich 143, w wieku 4 – 18 (20) lat; większość sta-
nowiły dzieci z ciężkimi postaciami mózgowego porażenia 
dziecięcego (często z padaczką) i z zespołem Downa (z to-
warzyszącymi wadami, głównie serca). Ale spotkałam tam 
też zespół Treachera-Colinsa czy chłopca bez kończyn gór-
nych (do dziś widzę, jak sprawnie potrafił rozwinąć  palcami 
nóżek cukierek z papierka). Mimo naszych starań, nie było 
możliwości, by dzieci z Ośrodka mogły być diagnozowane 
bądź operowane w Polsce. 

Dzięki działaniom ks. Jana Radonia znaleźli się sponsorzy z 
krajów Europy – z Niemiec, Francji, Polski – wspierający fi-
nansowo i rzeczowo Ośrodek. Dzieci otrzymały łóżeczka z 
wyposażeniem do nich, zabawki, ubrania, leki.  Wyremonto-
wano i unowocześniono kuchnię, założono wodociągi, od-
tworzono łazienki. Wprowadzono rehabilitację.  Do Załucza 
zaczęły jeździć zakonnice – Szarytki ze Śniatyna, by pomóc 
w zajęciach z dziećmi.

Od mojego pierwszego wyjazdu minęło już 16 lat. Dzieci, 
które badałam, o których dobro się starałam, na pewno 
opuściły Dom Dziecka, przeniesione do ośrodków dla do-
rosłych lub zmarły.

Ks. Jan Radoń od 2007 r  jest w Pietropawłowsku Kamczac-
kim, w największej parafii na świecie (która jest trzy i pół 
razy większa od Polski, a w której liczba wiernych wynosi ok. 
50 osób).  Proboszczem w Zabłotowie został ks. Grzegorz 
Ząbek, również troszczący się o chore, skrzywdzone przez 
los dzieci.
Cieszę się, że stale, przez te wszystkie lata, trwa pomoc dla 
Załucza. 
                                                                                                                                 

Barbara  Duhl

P.S. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że są to nieatrakcyj-
ne miejscowości – Załucze jest właściwie przedmieściem Śnia-
tyna, pięknie położonego na wzgórzu łagodnie schodzącym 
nad rzekę Prut, na Pokuciu. Na zboczu zakładano sady kwit-
nące wiosną biało i różowo, rosły winnice. W przewodnikach 
przed wojną Śniatyn był nazywany najbardziej nasłonecznio-
nym miastem Polski. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
moje uwagi są subiektywne – w latach 1930 –1939 kierownicz-
ką Szkoły Żeńskiej w Śniatynie była moja babcia, a mama i cio-
cia uczęszczały tam do cenionego Gimnazjum im. Franciszka 
Karpińskiego. 

Podziękowanie dla lekarzy pediatrów w Rzeszowie za wsparcie finansowe dla dzieci z Domu 
Dziecka w Załuczu – 2003 r.
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Kącik seniora

Pierwszy sojusz polsko-czeski ślub Mieszka i Dubrawki w 965 roku. 
Pierwszą koronowaną królową Czech  w 1085 r. była Svatava- cór-
ka Kazimierza Odnowiciela; od 1300 roku  dynastia Przemyślidów 
zasiadała na tronie w Gnieźnie i Krakowie a od 1471 r. dynastia 
Jagiellonów na tronie czeskim.

Wiek XIII, XIV i XV to najwspanialszy okres rozwoju Czech. W XIV 
wieku -za panowania cesarza Karola IV, którego nota bene  żoną 
była wnuczka Kazimierza Wielkiego a Ich uczta weselna odbyła się 
w 1364r. w Krakowie u Wierzynka – rozwój gospodarczy i kultural-
ny średniowiecznych Czech osiągnął swe apogeum. W tym czasie 
buduje się w Czechach gotyckie zamki i świątynie, powstaje Uni-
wersytet praski, literatura w języku łacińskim.

I właśnie tropem tych wspaniałych, unikatowych w skali świato-
wej zabytków -  podążaliśmy.
Zaczynamy od Krumlowa - miasta Czerwonej Róży-którego po-
czątki sięgają 1274 roku.

Jak wyrazić zachwyt średniowiecznym „cackiem” gdzie czas się 
zatrzymał wśród renesansowych i barokowych kamieniczek, bru-
kowanych ulic, zaułków, dostojnie płynącej Wełtawy? A nad tym 
cudem góruje wspaniały, potężny Zamek wzniesiony w XIII wieku, 
którego właścicielami byli wywodzący się z Witkowców (założy-
cieli miasta) Rożmberkowie, Erezenbergowie, Schwarzenbergo-
wie którzy hipotetycznie – są jego właścicielami do dziś.
Nad Zamkiem góruje kolorowa wieża - pierwotnie gotycka – w 
1591 roku została przebudowana w stylu renesansowym. Piękne 
renesansowe i barokowe wnętrza przybliżają nam życie codzien-
ne właścicieli zamku, ich obyczaje i zmieniające się style. Unikato-
wy arkadowy most  łączy znajdującą się na zamku Górnym salę 
balową z teatrem - unikalnym zabytkiem  w skali światowej. Wy-
budowany w 1763 roku przetrwał nie zmieniony do dzisiaj zacho-
wując nawet kolekcję 540 oryginalnych barokowych kostiumów. 
Przylegające do Zamku ogrody pozwalają kontynuować historię i 
teraźniejszość, pobudzają wyobraźnię i prowokują do refleksji,co 

Wspólne są nasze słowiańskie
początki

po nas zostanie? Czeski Krumlow pozostawia tęsknotę za pięk-
nem, harmonią, spokojem, pytaniem dla nas -dokąd zmierzamy, 
gdzie tak pędzimy?
Trudno rozstać się z Krumlowem, ale my mamy jeszcze wiele cu-
dów przed sobą....
Kolejny - to Hluboka- zamek nad Wełtawą. Jego historia sięga XIII 
wieku. Przez kilka wieków był własnością możnowładców m. in. 
pod koniec XV wieku należał do Władysława Jagiellończyka. Wal-
czyli o Hlubokę przez wieki rycerze, potem wojska austriackie, 
szwedzkie , francuskie, rosyjskie..... 
Zamek był wielokrotnie przebudowywany – w 1564 roku stracił 
swój gotycki wygląd na rzecz renesansowego. W 1661 roku kiedy 
właścicielami stali się Schwarzenbergowie- nabrał cech baroko-
wych. Pod koniec XIX wieku po raz kolejny zmienił swój wygląd- 
podziwiany do dziś - gotyk Tudorów. Burzliwe dzieje zamku obfitu-
ją w opowieści o szczęśliwych mariażach podstępach wojennych, 
morderstwach, odwiedzinach królów i kaprysach duchów.....
Nie zrażeni ciągle padającym deszczem i zimnem żegnamy Hlu-
bokę aby w końcu dotrzeć do …..Budziejówic , które każdemu ko-
jarzą się z Dobrym Wojakiem Szwejkiem.....
I rzeczywiście czasy Marii Teresy i wiek XIX -ty zmienił charakter 
Budziejówic na garnizonowy. Stacjonowały tu 29 i 91 pułk artylerii 
gdzie służył Dobry Wojak Szwejk. Ale … o dziwo w mieście nie ma 
żadnych związanych z tym pamiątek, trudno znaleźć jakiekolwiek 
rekwizyty z tego czasu.  Natomiast historia Budziejówic i piękno 
miasta- zwłaszcza Rynku- zasługuje na uwagę. Król Przemysław 
Ottokar II już w 1265 roku postanowił wybudować miasto kró-
lewskie  jako przeciwwagę  dla wpływów Rożmberków na tym 
terenie. Już w XIV wieku Budziejówice były ważnym strategicznie 
i gospodarczo miejscem w Koronie Czeskiej. Zwiedzając miasto 
zachwycamy się największym (obok Krakowa) średniowiecznym 
rynkiem, który otaczają gotyckie, renesansowe i barokowe domy 
z arkadami. W środku rynku podziwiamy wspaniałą barkową fon-
tannę Samsona, renesansowy  Ratusz i Czarną Wieżę. Marzymy o 
odrobinie słońca bo ciągle kleje i jest bardzo zimno. Dlatego pysz-
ny obiad w Budziejówicach jest dodatkową atrakcją.

Bencov

Ahoj Emeryci...

Tak było w maju

bieżącego roku

– kiedy to podróżowa-

liśmy po kraju Czecha

i Lecha...

Bo wspólne są nasze 

słowiańskie początki...
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Kącik seniora

Pałac arcybiskupów olomunieckich

KOMUNIKAT

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w 
Rzeszowie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 

spotkanie  naukowe, które odbędzie się w dniu 
12 października 2015r  o godz. 13:00 w Sali Kon-

ferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Rzeszowie ul. Dekerta 2

Tematem spotkania będą:
1. „Problemy laryngologiczne Seniorów”

dr . n. med. Wojciech Domka
2. „SŁUCHMED- kompleksowe podejście w au-

dioprotetyce”  Zygmunt Pęcak
W trakcie spotkania przewidziany jest również 

poczęstunek.
Prosimy o liczne przybycie.

Jednocześnie informujemy, że w październiku 
2015r nie będzie  spotkania w Klubie Seniora .

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów

Słońce zaświeciło w miasteczku Bećov, któ-
rego największą atrakcją jest wybudowany 
w XIV wieku zamek górujący nad doliną 
rzeki Tepla. Urocze miejsce- chociaż wspi-
naczka do zamku- trudna. Ale dzielni, cie-
kawscy emeryci pokonują ją bez przeszkód. 
Bo to tutaj znajduje się relikwiarz św. Maura 
odkryty pod podłogą w 1985 roku podczas 
prac remontowych. Pochodzi z XIII wieku 
i wykonany jest z pozłacanego srebra, po-
złacanej miedzi, ozdobiony drogocennymi 
kamieniami. Relikwiarz powstał dla opactwa 
benedyktyńskiego we Florennes ( obec-
nie Belgia). Po spaleniu klasztoru podczas 
Rewolucji Francuskiej rozpoczęła się jego 
wędrówka. Stanowi on jeden z najcenniej-
szych zabytków sztuki złotniczej na terenie 
Czech. 

I znowu pogoda „pod psem” ale Jindrichovy 
Hradec rozgrzewa nasze serca i umysły- bo 
to kolejne zaczarowane miasteczko z uni-
kalnym pałacem renesansowym.
Ale najpierw podziwiamy Rynek  na środku 
którego stoi barokowa kolumna z grupą 
rzeźb Trójcy Najświętszej,  stary Ratusz z 1493 roku oraz piękne 
kolorowe kamieniczki w stylu renesansowym i barokowym. Roz-
grzani ( bo zimno) dobrym winem poznajemy historię zamku, 
która sięga XIII wieku i jest kolejnym dowodem  potęgi średnio-
wiecznych Czech.
Podobnie jak Telĉ który zachwyca unikatowym rynkiem w kształ-
cie trójkąta, otoczony renesansowymi kamieniczkami z arkadami 
tworzy niezwykły klimat spokoju  i zadumy nad upływającym cza-
sem.
Telĉ – położony na wzgórzu, otoczony stawami rybnymi  w któ-
rych odbija swoje piękno- nie bez powodu nazywany jest „perłą 
Korony Czeskiej”. To prawdziwe cudo zachwyca pięknem pałaco-
wych wnętrz- sale Złota i Niebieska, kasetony sufitowe- renesan-
sowa zabudowa trójkątnego rynku i znakomitym piwem u Pana 
Zachariasza..........
Velehrad- to kolejny etap poznawania historii Czech , która jest 
niezwykle ciekawa i bogata. To najważniejsze miejsce pielgrzym-
kowe w Republice Czeskiej związane jest z patronami Europy św. 
Cyrylem i Metodym.

W 863 roku sprowadził ich Rościsław celem stworzenia odrębne-
go obrządku chrześcijańskiego tzw. słowiańskiego. Była to chęć 
uniezależnienia się od silnych wpływów niemieckich.
I rzeczywiście nowy obrządek, który dopuszczał użycie w liturgii 
języka rodzimego zamiast łacińskiego – zyskał życzliwość na Mo-
rawach  a wrogów w Niemczech i w Rzymie.
Wspaniała barokowa bazylika ( którą odwiedził Jan Paweł II ) prze-
chowuje relikwie świętych, a obraz Jana Matejki( który z pocho-
dzenia był Czechem) przedstawiający Cyryla i Metodego nosi tytuł 
„Słowianom” i jest jedną z głównych ekspozycji Bazyliki.
 W pobliżu Velehradu – Kromieriżu zwiedzamy kolejne „cudo” ba-
roku – pałac arcybiskupów olomunieckich. Wspaniałe wnętrza  
zawierają wiele cennych zbiorów malarstwa, archiwum muzycz-
ne gdzie przechowywane  są utwory Mozarta, Haydna, rękopisy 
Ludwika van Bethowena. Ale najwspanialsza i najliczniejsza jest 
biblioteka założona w 1649 roku, w której gromadzono książki i 
rękopisy od XVI wieku. Imponuje zakres dzieł nauk ścisłych, huma-
nistycznych, przyrodniczych i geograficznych.

Wielkie wrażenie i zachwyt wzbudza sala obrad w stylu późnego 
baroku, gdzie między innymi obradował w czasie Wiosny Ludów 
parlament wiedeński, a współcześnie- Milosz Forman wykorzystał 

do filmu „Amadeusz”. Poza wspaniałymi ogrodami, zamkami, uro-
czymi miasteczkami zwiedzaliśmy słynne uzdrowiska Czech- Kar-
love Vary, Franciszkowe Łaźnie, Mariańskie Łaźnie. To prawdziwe 
cuda baroku i secesji, w których wypoczywali i leczyli się od XIX 
wieku wielcy tego świata. Ale to już kolejna historia.....
A jacy są Czesi? Są jak Dobry Wojak Szwejk.....Skromni, racjonalni, 
mądrzy, otwarci wobec siebie i świata a jednocześnie sceptyczni, 
refleksyjni, dumni ze swojego kraju, konserwatywni, szanujący za-
sady dobrego współżycia potrafiący  z  „przymrużeniem oka” ob-
serwować świat i robić swoje. Imponują rozwagą, pracowitością , 
skromnością i poczuciem humoru.
Warto brać z nich przykład.  

Barbara Marczuk
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Moje hobby

Redakcja: Przyznam, że jestem pod wrażeniem Pana 
licznych zainteresowań. Można powiedzieć, że jest 
Pan człowiekiem renesansu. Ile jest tych pasji?

Bogdan Kołodziejczyk: Jak każdy mężczyzna szukałem 
swojej drogi, stąd ta ciekawość świata. Drogi może do 
końca nie znalazłem, ale za to odkryłem różne płaszczy-
zny, w których usiłowałem się sprawdzić. Było malarstwo, 
fotografia, wędkowanie, żeglarstwo, surfowanie, narciar-
stwo, akwarystyka i taniec.  Uzbierało się trochę... Wszyst-
ko zawsze kręciło się wokół wody, na przykład  budowa-
łem jacht , którym chciałem przepłynąć przez Atlantyk 
do Rio de Janeiro aby zatańczyć tam sambę, bo taniec 
to też moja pasja.  Ze sportami wodnymi cały czas mia-
łem i mam do czynienia, byłem jedną z pierwszych osób  
w regionie, które zaczęły  pływać na desce surfingowej. 
Tu wspomnę Zenka Pietruszkę, który wsławił się tym, że 
jako pierwszy zaczął budować  takie deski i mnie też po-
mógł skonstruować tę pierwszą. Cztery lata budowałem 
jacht, który do tej pory pływa na Solinie. 

Red.  A jak to było z marzeniem przepłynięcia przez 
Atlantyk? 

B.K. Chciałem połączyć miłość do wody z miłością do 
tańca.  Zacząłem tańczyć już  w szkole średniej, później 
na studia wyjechałem do Krakowa, gdzie  kilka lat tań-
czyłem w grupie prof. Wieczystego, startowałem w tur-
niejach.  Piękne to były czasy. Mimo zajęć na studiach 
poświęcałem wtedy tańcowi 3 razy w tygodniu po 3 go-
dziny! 

Myślę, że jak każdy mężczyzna  chciałem się sprawdzić, 
stąd marzenie samodzielnego zbudowania jachtu, sa-
modzielnego przepłynięcia Oceanu po to by uwieńczyć 
to sambą w stolicy tańców latynoamerykańskich. Marze-
nie się nie spełniło, ale może jeszcze kiedyś polecę do 
Rio de Janeiro, bo sambę wciąż umiem tańczyć?   Któż 
to wie....

Zawsze byłem ciekawy świata
Red. Panie doktorze nie  rozmawialiśmy  jeszcze o 
zainteresowaniu akwarystyką. Jest Pan autorem po-
czytnej książki  „Akwarium od A do Z „

B.K.  Wszystko ma swój początek w umiłowaniu wody, 
czym zainteresował mnie ojciec. Tato był wędkarzem, a  
ja jeździłem z nim na ryby. Kulinarnie za nimi nie prze-
padałem, ale łapałem takie małe rybki i wkładałem je 
do akwarium, hodowałem i niepostrzeżenie stało się to 
bardzo silną wieloletnią pasją  czego efektem jest wspo-
mniana  książka. To wydanie było dobrze ocenione przez 
fachowców, pierwszy nakład książki wyniósł 50 tys. eg-
zemplarzy, potem był kolejny i wszystko się rozeszło. To 
były lata kiedy brakowało takich pozycji wydawniczych,  
był duży głód tego typu poradnikowej literatury. 

Red. Rozumiem, że może się Pan pochwalić pięknym 
domowym akwarium?

B.K. Mam takie 300 litrowe, a żona w aptece, którą pro-
wadzi ma jeszcze większe 400 litrowe, które mogą oglą-
dać klienci. Nie ma tam szczególnie  egzotycznych ryb, 
zwykłe skalary i glonojady. Ale  udało mi się rozmnożyć 
ryby trudne do rozmnożenia i tym się cieszyłem jako 
akwarysta.  W akwariach bardzo ceniłem kompozycje ar-
tystyczne,  fascynowały mnie tak zwane akwaria holen-
derskie. To długie akwarium w którym  podobnie jak w 
ogrodzie są   ściśle zaplanowane nasadzenia roślin wod-
nych, ich wielkość, kompozycja, pokrój i kolor liści. To 
wszystko ma znaczenie dla całości i końcowego efektu 
estetycznego.  Z czasem  właśnie te artystyczne kompo-
zycje były dla mnie bardziej urzekające niż same okazy 
hodowanych ryb.

Rozmowa z doktorem  Bogdanem Kołodziejczykiem, dermatologiem  i specjalistą medycyny rodzinnej
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Moje hobby

Red. Myślę, że to ma związek także z Pana artystycz-
nymi pasjami, bo przecież malowanie też nie jest 
Panu obce? 

B.K. Tak to prawda,  ciągle marzę by do tego powrócić. 
Urzeka mnie Monet i jego liczne obrazy przedstawiają-
ce ogrody wodne. Ostatnio w Zurychu oglądałem jego 
dzieła, są naprawdę  bardzo fascynujące. Niebawem 
wybieram się na emeryturę, takim moim marzeniem 
jest  zajęcie się malowaniem i uwiecznienie na płótnach  
moich domowych ogrodowych  kompozycji wodnych. 
Od kilku lat tworzę ogród moich marzeń. .Na dużej po-
wierzchni jest staw ( jak u Moneta) , dziesiątki drzew, róż-
ne zwierzęta. Mam nawet pry-
watną hodowlę popielic, które 
są wdzięcznym obiektem do 
fotografowania. 

Red. Jak rodzina odbiera 
Pana liczne zainteresowania?

B.K. Dziękuje za to pytanie. Moi 
rodzice starali się przekazać mi 
szerokie spojrzenie na świat. 
Tu wspomnę o obowiązku 
uczęszczania na lekcje fortepia-
nu, tańca, kursy judo i jeszcze 
inne. Ja później miałem zdecy-
dować co wybiorę. Podobnie 
jest z moimi dziećmi ( mam 3 
synów ). Pragnąłem otworzyć 
przed nimi różne możliwości, 
a oni już jako dorośli wybrali to 
co im odpowiadało. Pływają, 

hodują rybki, wszyscy 
są instruktorami nar-
ciarskimi. Wspólne były 
każde wakacje: w lecie 
Mazury na łodzi, w zi-
mie góry. To były pięk-
ne czasy.
Niewielkie dochody le-
karza zmusiły mnie do 
zbudowania przyczepy 
kampingowej, a póź-
niej łodzi. Dzięki temu 
wędrowne wczasy nie 
obciążały zbytnio bu-
dżetu domowego, a 
integrowały rodzinę. 
Nad wszystkim piecze 
sprawowała moja żona. 
Pamiętam jak na wan-
tach (linki podtrzymu-
jące maszt) suszyliśmy 
pieluchy najmłodszego 
syna. 

Red.  Tyle pasji, tyle fascynacji, ciągła ciekawość świa-
ta, a z drugiej strony medycyna. Jest między nimi ja-
kaś zależność?

B.K. Kiedyś nakręcało mnie to do działania, teraz jestem 
już starszym panem ale z pacjentami - pasjonatami bar-
dzo szybko znajduję inną niż medyczna płaszczyznę po-
rozumienia, a to też  pomaga w leczeniu  i zdrowieniu. 
Każdy z nas ma czas wypalenia zawodowego. Hobby 
pozwala doładować akumulatory. 

Red. Dziękuję za rozmowę
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Sport i turystyka

Tradycyjnie jak co roku w pierwszym tygodniu sierpnia, po-
nownie w Zatwarnicy odbył się Rajd Górski Służby Zdrowia. 
Frekwencja dopisała (160 osób), reprezentowanych było 12 
izb lekarskich. Przyjechali rajdowicze z odległych zakątków 
Polski m. in. z Gdańska i Mrągowa. Fala upałów jaka nawiedzi-
ła Polskę nie ominęła Zatwarnicy, a temperatury 35 º C były 
codziennością. Słońce wcześnie rano wyganiało z namiotów i 
nie ułatwiało też życia piechurom, którzy w ostatnich dniach 
ruszali w trasy o 5 - 6 rano. Dzięki temu byli na szczytach o 
wczesnej porze przy relatywnie przyjaznej temperaturze. Co-
dziennie rano pełen autokar ruszał wioząc rajdowiczów do 
punktu wyjścia w góry, czasem przywoził ich z powrotem. 
Kilkakrotne popołudniowe burze szybko mijały, a tuż po nich 
rosła wilgotność powietrza. Klimaty jak w tropikach. 

Program rajdu był bardzo bogaty, włącznie z tym, że jednego wie-
czoru był kurs tańca towarzyskiego, potem występ muzyczny, a o 
21:00 kino. Może należałoby zafundować uczestnikom choć jeden 
wolny wieczór?.

Co do nowości  to odbył się konkurs strzelecki z broni pneuma-
tycznej, a niewątpliwą atrakcją stało się nowo otwarte kino „Koń-
kret” w Zatwarnicy, które mieści się w budynku dawnego parku 
konnego, czyli po prostu stajni dla koni. Konie w dawnych latach 
pracowały przy zrywce i wywózce drewna z lasu. Właściciele 
obiektu Państwo Jareccy wyremontowali dawną kuźnię w której 
mieszkają, a w dawną stajnię w której mieści się kino tchnęli wy-
jątkowy klimat i atmosferę, którą trudno opisać, bo żeby ją poczuć 
trzeba tam po prostu być. Gorąco polecam i zachęcam wszyst-
kich do odwiedzania tego absolutnie wyjątkowego miejsca. Pani 
Jola częstuje zieloną herbatą i swoim ciastem, można też kupić 
Jej artystyczne wyroby. Niezapomnianych wrażeń dostarczają fil-
my , które tam właśnie były kręcone, nie mówiąc już o aktorstwie 
Wojciecha Siemiona. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Bieszczadach 

„Rajd Górski Służby Zdrowia 2015  
(czyli uff jak gorąco)”

zaglądnijcie do Zatwarnicy i do kina „Końkret”, bo podobnych kli-
matów i atmosfery nie znajdziecie nigdzie.

Ratunkiem przed upałami był potok, w którym można było zanu-
rzyć się i w którym wszyscy szukali ochłody. Od rano do wieczora  
tętnił życiem jedyny w Zatwarnicy sklep i kultowe miejsce „pod 
blachą”. Zawsze można było tam spotkać turystów i miejscowych 
i jest to główny ośrodek informacji i życia towarzyskiego przypo-
minający ławeczkę z „Rancza”. Opowieści o bieszczadzkim życiu i 
rajdowych klimatach umilało schłodzone piwo i nie tylko.

W trakcie naszego pobytu ośrodek w Zatwarnicy zmienił właści-
ciela i nie wiadomo , co będzie w przyszłości jeśli chodzi o możli-
wość organizacji rajdów.

Szczęśliwie tego roku obyło się bez karetek , helikopterów i rajdo-
wiczów w szpitalu. Oby tak dalej.
Wszyscy z żalem opuszczali Zatwarnicę żegnając się słowami do 
zobaczenia za rok.

Krzysztof  Szuber

B. Drotlef - Rajdowicze 2015

B. Drotlef - Na trasie rajdu
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Sport

W dniu 22.08.2015 w ramach VII Triathlonu Ziemi 
Sandomierskiej, rozegrano Mistrzostwa Polski Le-
karzy na dystansie sprinterskim (pływanie 750m, 
rower 20km, bieg 5km).

W zawodach wzięło udział 23 koleżanek i kolegów lekarzy, 
ogółem w zawodach startowało 116 osób. Wyniki  na w.sts-
-timing.pl.
Izbę Rzeszowską reprezentowali Jan Plaskacz, Mariusz Spy-
ra, Grzegorz Siteń (pierwszy triathlon w życiu!) oraz Ewa So-
baszek-Rzeźnik (kolejność wg. nr PESEL).

Zawody te, rozgrywane po raz siódmy, zawsze przeprowa-
dzane były bardzo sprawnie, z liczną i ofiarną pomocą mło-
dych woluntariuszy, policji i straży pożarnej. Po pływaniu 
rozegranym na jeziorze w Koprzywnicy, obok dostojnych 
XIII w. murów klasztoru Cystersów, zawodnicy przejechali 
na rowerach 20 km po płaskiej, ale dość krętej trasie wzdłuż 
Wisły w kierunku Sandomierza, gdzie w podmiejskim parku 
odbył się bieg, po urozmaiconym terenie (podbiegi, zbiegi) 
i wszystkich rodzajach nawierzchni.

Mistrzostwa Polski Lekarzy
w triathlonie
na dystansie sprinterskim

Z pośród znanych mi polskich imprez triathlonowych dla 
lekarzy, zawody w Sandomierzu mają najlepszą atmosferę 
integracyjno - towarzyską. Po dekoracji zawodników odbył 
się tradycyjny rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, a na-
stępnie zasłużona po tak intensywnym wysiłku obiadoko-
lacja w restauracji „Pod ciżemką”. Zarówno rejs jak i impreza 
po nim, były okazją do rozwijania kontaktów z koleżankami 
i kolegami lekarzami – triathletami. W większości są stare 
znajomości, do których dochodzą systematycznie nowe, 
zazwyczaj z młodszych grup wiekowych. Twórcą zawodów 
i sprawcą przemiłej ich atmosfery jest nasz kolega, ultra-
maratończyk, dr Jacek Łabudzki, którego wieloletnia praca 
organiczna na terenie Sandomierza, zaowocowała rozegra-
niem pierwszego triathlonu dla młodzieży, jako prologu 
przed zawodami dorosłych. Dziękujemy Ci Jacku za te nie-
zapomniane, pozytywne przeżycia! Zaś wszystkim, którym 
chodzi po głowie myśl o triathlonie, polecam tę imprezę na 
rozpoczęcie kariery.
                                                                                                                                                      

       Jan Plaskacz
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Sport

XIII Igrzyska Lekarskie w Zakopanem

Do pechowców zaliczyć należy drużynę oldbojów w piłce nożnej, która za-
jęła czwarte miejsce w turnieju, przegrywając walkę o brązowy medal z To-
runiem 1 :3, choć na osłodę pozostało  rozgromienie w grupie eliminacyjnej, 
odwiecznego rywala medyk Zabrze  5 : 1.
 
W sportach indywidualnych pechowo otarł się o brązowy medal lek med. 
Stanisław Piela, czwarty w rzucie dyskiem. W naszej nielicznej ekipie byli też -na 
szczęście - zdobywcy medali. Niekwestionowaną gwiazdą naszej reprezen-
tacji była Gosia Piela, małżonka multi medalisty z dotychczasowych igrzysk; 
Stasia , która startując pierwszy raz zdobyła pięć  krążków w konkurencjach 
lekkoatletycznych :  trzy  złote na 1500 m , w sztafecie 4 x 100 m  ( kategoria 
open ) oraz chyba najcenniejszy w biegu przełajowym srebrny na 400 m i 
brązowy na 3000 m. Do szczęśliwców należeli też  Mariusz Małecki zdobywca 
brązowego medalu w skoku w dal, oraz piszący te słowa , żegnający się po 25 
latach startów z wyczynowym sportem medyków, Jarosław Marzec, srebrny 
medalista w tenisie w rozgrywkach singlowych. 
                                                                 

lek med. Jarosław Marzec

Trzynastka jak to trzynastka, jednym przynosi pecha, innym szczęście. Nie inaczej było i tym razem na 
igrzyskach lekarskich,  rozgrywanych w dniach 9-12 września 2015  w stolicy polskich Tatr.  

Fotografie Marek Stankiewicz
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Pamiętajmy o ogrodach

Rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides) w tłumaczeniu z 
łaciny ciernisty koń, to zapomniana roślina ciesząca się coraz 
większym zainteresowaniem. Przepisy kulinarne z owoców 
rokitnika można znaleźć w książkach naszych babć.

A, że roślina jest godna zainteresowania świadczą jej właściwości 
prozdrowotne. Intensywnie pomarańczowe lub żółte (w zależno-
ści od odmiany) owoce bogate są w witaminy zwłaszcza wit. C, 
flawonoidy, kwasy organiczne i wolne aminokwasy.
Również liście i kora są cennym źródłem substancji antynowo-
tworowych, regulujących poziom 
cholesterolu i poprawiających 
wzrok.

Ze względu na bardzo cenne wła-
ściwości rokitnik ma szerokie za-
stosowanie w kuchni, kosmetyce 
i medycynie. Z owoców rokitnika 
możemy zrobić sok, dżem, gala-
retkę, konfiturę, a nawet wino i 
smakowitą zdrową nalewkę.

Sokiem z owoców można przy-
prawić potrawy, zastępując cy-
trynę i wykorzystać go jako natu-
ralny barwnik. Rokitnikowe liście 
można ususzyć i przeznaczyć na 
herbatę. Z miąższu owoców i na-
sion można wyprodukować war-
tościowy olej.

Na bazie rokitnikowych wycią-
gów oleju produkowane jest wie-
le kosmetyków. Wyciąg olejowy 
ma właściwości przeciwgorącz-
kowe. Zalecany jest w chorobach 
narządów wewnętrznych, zaś na-
pary z liści wspomagają leczenie 
gośćca i stanów zapalnych prze-
wodu pokarmowego.
Rokitnik jest krzewem lub nie-
wielkim drzewem (4-8 m), dziko 
rośnie w Polsce na wybrzeżu Bał-
tyku. Może być uprawiany w polskich warunkach klimatyczno-
-glebowych. Ma jednak pewne specyficzne wymagania.
Wymaga gleby średnio żyznej, przepuszczalnej, najlepiej o zasa-
dowym odczynie.

Rośliny znoszą zasolenie, źle czują się jednak na ciężkich bardzo 
żyznych i wilgotnych glebach. Przy jego sadzeniu należy pamię-
tać, że jest gatunkiem wybitnie światłolubnym i dwupiennym. Na-
leży mu zatem zapewnić stanowisko słoneczne, a w nasadzeniu 
uwzględnić osobniki męskie i żeńskie w liczbie 1-6 żeńskich i 1 
– męski, będący zapylaczem.
Jeżeli sadzimy większą ilość roślin pamiętajmy o zachowaniu pra-
widłowej rozstawy – rośliny sadzimy w odległości 2 m w rzędzie i 
4 m rząd od rzędu.

Bodłak, oblepicha
czyli Rokitnik pospolity

Liście rokitnika są wąskie, lancetowate i srebrzyste – wyglądem 
przypominają nieco liście wierzby lub drzewa oliwnego. Pędy 
posiadają ciernie. Krzew bardzo często sadzony jest jako roślina 
ozdobna, zwłaszcza w ogrodach o charakterze śródziemnomor-
skim. Kopulasta korona, czarny powyginany pień i srebrzyste liście 
bardzo dobrze udają drzewo oliwne. Pięknie prezentuje się w gru-
pie z innymi krzewami i drzewami, które stanowią dla niego dobre 
tło, kontrastując z jasnym ulistnieniem.

Decydując się na rokitnika pospolitego, musimy jednak pamiętać, 
że daje odrosty korzeniowe, któ-
re nieusuwane mogą prowadzić 
do tworzenia zarośli. Stąd też 
w zabiegach pielęgnacyjnych 
należy uwzględnić usuwanie 
odrostów, nawożenie i cięcie 
sanitarne.

W ogrodowych nasadzeniach 
spotyka się najczęściej odmiany 
syberyjskie, niestety zawodne 
w plonowaniu i charakteryzują-
ce się szybkim przejrzewaniem 
owoców. Coraz częściej poja-
wiają się odmiany hodowli ogro-
du botanicznego w Moskwie i 
odmiany niemieckie. Wśród mo-
skiewskich na uwagę zasługują: 
Augustynka, Krasnopłodnaja, 
Aromatnaja, Botaniczeskaja i Po-
darok Sadu. Odmiany niemiec-
kie to Hergo, Ascola i Frugana. 
Zarówno jedne, jak i drugie 
dobrze czują się w naszych wa-
runkach klimatycznych, rodzą 
duże owoce (ok. 0,8 g) i charak-
teryzują się wysoką zawartością 
cukrów, karotenoidów, kwasu 
askorbinowego i podwyższoną 
zawartością oleju.

Z jednej rośliny można zebrać 
nawet 8 kg owoców. W dalszym 

ciągu trwają prace hodowlane mające za zadanie ulepszenie już 
znanych odmian (zmniejszenie zagęszczenia owoców na pędzie, 
zwiększenie masy owoców). Takie badania prowadzi również In-
stytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Rokitnik pospolity to przyszłościowa roślina nie tylko do ogrodu 
ozdobnego, ale również w nasadzeniach towarowych. Po dopra-
cowaniu zbioru owoców i pojawieniu się ulepszonych odmian 
prawdopodobnie wzrośnie zainteresowanie rokitnikiem jako al-
ternatywną rośliną sadowniczą. To ozdobno-użytkowa roślina, 
którą warto mieć w ogrodzie.

Anna Rydzik
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Wspomnienie

23 lipca w wieku 79 lat zmarł znany niżański chirurg lek. 
med. Józef Staniak, były zastępca ordynatora Oddziału Chi-
rurgicznego niżańskiego szpitala oraz długoletni kierownik 
Poradni Chirurgiczno-Ortopedycznej w Nisku. 

Doktor Józef Staniak urodził się 25 czerwca 1936 roku w miejsco-
wości Góry k. Garbowa w pow. lubelskim. Jego rodzicami byli Ignacy i 
Zofia, średnio zamożni rolnicy. Miał młodszego brata, również lekarza. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Garbowie. Po ukończeniu li-

ceum ogólnokształcącego rozpoczął studia w Akademii Medycz-
nej w Lublinie, którą ukończył w 1960 roku. Staż podyplomowy 
odbył w szpitalu w Stalowej Woli, a później rozpoczął pracę w Od-
dziale Chirurgicznym Szpitala im. PCK w Nisku, gdzie pracował aż 
do emerytury. Tytuł specjalisty I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał 
w 1966 roku. W 1971 roku został specjalistą II stopnia z chirurgii 
ogólnej, a w 1981 roku z chirurgii urazowo-ortopedycznej. Pełnił 
kilka ważnych funkcji zawodowych, m.in. był zastępcą ordynatora 
Oddziału Chirurgicznego niżańskiego szpitala, kierownikiem Po-
radni Chirurgiczno-Ortopedycznej, kierownikiem Działu Pomocy 
Doraźnej w Poradni Specjalistycznej.

W tym okresie wykonał kilka tysięcy operacji, w tym setki ra-
tujących życie. Miał wielki dar nawiązywania dobrych relacji z pa-
cjentami, był znakomitym nauczycielem i opiekunem młodszych 
pokoleń lekarzy, był obdarzony nieprzeciętnym talentem chirur-
gicznym. Po przejściu na emeryturę w grudniu 2004 roku, zatrudnił 
się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medro” w Nisku. 
Ostatni raz poszedł do pracy na dzień przed śmiercią. Jego pasją 
był sport, kibicował ulubionemu zespołowi piłkarskiemu „Górnik 
Łęczna”. Interesował się też pszczelarstwem. Dr Józef Staniak zo-
stał pochowany na cmentarzu w Nisku. We mszy św. pogrzebowej 
wzięło udział wielu mieszkańców Niska i okolicy. Zmarły był mężem 
Ireny Staniak z d. Chruszcz, także lekarza medycyny, znanej niżań-
skiej okulistki. Wspólnie wychowali dwie córki.      

Janusz Ogiński

Zmarł dr Józef Staniak
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Szkolenia

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA

LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW!

Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na kolejny cykl bezpłat-
nych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów. 
Szkolenia będą się odbywały w sali konferencyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2  w drugi poniedziałek miesiąca 
o godz. 18:30
Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne. Zainteresowani są proszeni o rejestrowanie się pod nr tel. 17 
717 77 24 (Pani Magdalena Szczepaniak) lub pod adresem e-mail: 
okm.rzeszow@onet.pl.
 
Kalendarz szkoleń do końca 2015 r.

12 października 2015r. godz. 18:30 
-”Diagnostyka i leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu serca”
-”Możliwości diagnostyczne współczesnych stymulatorów i ICD. Ich 
rola w codziennej praktyce lekarskiej „ 
-”Jak elektrofizjolog może pomóc choremu z niewydolnością serca?”
-”Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. 
Rola nowych leków przeciwzakrzepowych”.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski 

9 listopada 2015r. (g.18:00!!)
„Ochrona danych osobowych w praktyce. Zasady i dokumentacja”
mgr inż. Wojciech Krówczyński

ZAPROSZENIE
LEKARZE KLINIKI UROLOGII KLINICZNEGO

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 1
ORAZ WOJEWÓDZKI

KONSULTANT ds. MEDYCYNY RODZINNEJ

Mają zaszczyt zaprosić lekarzy POZ na spotkanie
pt” Pacjent urologiczny w praktyce lekarza rodzinnego”

Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się 14 listopada 2015
w godzinach 10:00-12:00 w sali konferencyjnej hotelu Hilton w 

Rzeszowie (przy Galerii Millenium Hall)
 

Serdecznie zapraszamy
dr Janusz Ławiński

Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej
dr Robert Miazga

Wojewódzki konsultant ds. Medycyny Rodzinnej

Tematy wykładów :
1 Pacjent urologiczny w gabinecie lekarza POZ

– dr Robert Miazga
2 Nowotwory pęcherza moczowego- objawy, diagnostyka, leczenie 

– dr Janusz Ławiński
3 Kamica moczowa – objawy, diagnostyka, nowoczesne leczenie

– dr Tadeusz Fedus
4 Nowotwory nerek – objawy, diagnostyka, leczenie

– dr Szczepan Pabiś
5 Rak Stercza – objawy, diagnostyka, leczenie

– dr Dominik Godlewski
6 Nietrzymanie moczu, Nadreaktywny Pęcherz Moczowy

– dr Łukasz Futyma
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Ogłoszenia, komunikaty

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 
35-005 RZESZÓW UL. FREDRY 9 TEL. 17 853-54-66

 
ZATRUDNI :

 
1. LEKARZY RODZINNYCH ze specjalnością medycyna rodzinna, 

choroby wewnętrzne, lub w trakcie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej do placówek medycznych ZOZ Nr 2  w Rzeszowie 
działających na terenie powiatu rzeszowskiego w szczegól-
ności do: Hyżnego, Boguchwały, Lubeni, Łubna, Łąki i Tyczy-
na.

2. LEKARZY MEDYCYNY ze specjalnością choroby wewnętrzne , 
w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych  lub medycyny 
rodzinnej lub geriatrii DO ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINO-
WEJ do  Błażowej i Dynowa.

3. LEKARZY PEDIATRÓW do Dynowa, Błażowej, Świlczy, Bogu-
chwały i  Hyżnego.

4. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu: CHIRURGIA OGÓLNA I 
CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA do Dynowa i Soko-
łowa Mp.

5. Lekarzy chcących odbywać szkolenie  specjalizacyjne z za-
kresu medycyny rodzinnej w ramach rezydentury.  Ośrodek 
Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy ZOZ Nr 2 w Rzeszowie 
dysponuje obecnie 10 miejscami szkoleniowymi, w których 
można odbywać szkolenie pod kierunkiem doświadczonych 
i wykwalifikowanych lekarzy rodzinnych.

 
Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do ZOZ NR 2
w Rzeszowie ul. Fredry 9 pokój 321  lub telefonicznie 17 853-54-66.

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

Medyczna Rejestracja – nowe rozwiązanie dla Lekarzy!

Zapewnienie pacjentom możliwości telefonicznego umówienia 
wizyty to dla wielu lekarzy ogromne wyzwanie! Profesjonalna re-
jestracja to ogromny koszt i liczne obowiązki związane z zatrud-
nieniem dodatkowego personelu placówki.
Często względy ekonomiczne powodują, że lekarze rezygnują z 
profesjonalnej rejestracji, na rzecz samodzielnie prowadzonego 
kalendarza wizyt. To rozwiązanie niesie jednak za sobą koniecz-
ność ciągłej dyspozycyjności, kontaktu telefonicznego z pacjen-
tami poza godzinami pracy, a podczas konsultacji czy zabiegów 
– konieczność odrzucenia połączenia od dzwoniącego w celach 
rejestracji pacjenta. 

Z myślą o takich dylematach lekarzy, powstała innowacyjna usłu-
ga  MedycznaRejestracja.pl. 
I bynajmniej nie jest to kolejny portal medyczny proponujący re-
jestrację online, do której pacjenci w Polsce nadal są nastawieni 
sceptycznie. 

MedycznaRejestracja to kompleksowa obsługa gabinetu lekar-
skiego – od rejestracji telefonicznej pacjenta po działania zwięk-
szające skuteczność umówionych wizyt (np. przypomnienia sms 
o zbliżającej się wizycie). To usługa mająca na celu zapewnienie 
lekarzowi profesjonalnej rejestracji medycznej podnoszącej pre-
stiż placówki przy maksymalnym obniżeniu kosztów. 
Więcej na stronie www.medycznarejestracja.pl

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

NZOZ zatrudni LEKARZA DENTYSTĘ do gabinetu stomatolo-
gicznego w Rzeszowie/Błażowej. Praca w ramach kontraktu z NFZ 
oraz wizyty prywatne. Kontakt pod numerem tel.: 609-469-491

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

SP ZOZ w Leżajsku zatrudni
na umowę o pracę lub kontrakt

lekarzy specjalistów:

reumatologa,
rehabilitacji,

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, 
balneologii

w O. Reumatologii,
Centrum Rehabilitacji Leczniczej.

Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
mieszkanie służbowe.

Kontakt:
 tel.  17 2404 700

BAL LEKARZA
Zapraszamy do wspólnej zabawy w ostatnia sobotę

karnawału 2016 roku.
Więcej szczegółów w grudniowym biuletynie. 

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

Abolwenci Śląskiej Akademi Medycznej (obecnie ŚUM)
rocznika 1990 !!!!

 
Spotkanie koleżeńskie z okazji 25 rocznicy ukończenia studiów 
,odbedzie się dnia 7 listopada 2015r. w Ustroniu w ORW Muflon.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem.
szef@med-service.net.pl

660 356 368
lek.med. Jacek Ciepluch 


