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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

Przed nami trzeci w tym roku, jesienny numer Biuletynu. 
Rozmawiamy w nim z lek. med. Robertem Bugajem nowym dyrek-
torem Podkarpackiego Oddziału NFZ, między innymi o nadwykona-

niach i  finansowaniu procedur medycznych w najbliższych miesiącach.

W stałym felietonie lek. med. Zdzisława Szramika,  szefa podkarpackich 
struktur związku zawodowego, lekarzy krytyczne spojrzenie na aktualną 
sytuację w służbie zdrowia, na  zderzenie obietnic  z rzeczywistością.

Od tego numeru Biuletynu rozpoczynamy też  kolejne autorskie cykle. 
Na naszych łamach inauguruje swoją twórczą działalność lek. med. Anna 
Siwińska, ginekolog z Dębicy. Z przyjemnością przedstawi Czytelnikom 
zapiski „Z pamiętnika starego doktora”, a bliżej Panią Doktor poznamy w 
wywiadzie z cyklu „Hobby”.

Miło nam poinformować,że współpracę z Biuletynem rozpoczyna 
prof. dr hab. Leszek Wożniak z Politechniki Rzeszowskiej,badacz i pasjonat 
ekologii. W tym numerze przeczytają Państwo świetnie udokumentowany 
naukowo artykuł o niebezpiecznym glifosacie, czynnej substancji najbar-
dziej rozpowszechnionych w rolnictwie herbicydów. 

Warto też w Kąciku Seniora 
odświeżyć nieco wiadomości 
z dziejów Polski przy okazji 
wycieczki lekarzy - seniorów  
po Dolnym Śląsku.

Jest też relacja z osławio-
nego już w krajowym śro-
dowisku lekarskim Rajdu 
Górskiego Służby Zdrowia.

Zapraszamy do lektury.

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.
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Redakcja przyjmuje materiały tylko na nośnikach elektronicznych.
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Przypominamy lekarzom, aby składki członkowskie  były 
wpłacane wyłącznie na indywidualne konta.

Numer naszego konta można sprawdzić na stronie OIL 
w zakładce  składki członkowskie
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Na razie obowiązują 
dotychczasowe zasady

Rozmowa z lek. med. Robertem Bugajem
dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Redakcja: Z pracą w Narodowym Funduszu Zdrowia rozstał 
się Pan w 2009 roku. Sporo zmian w funkcjonowaniu tej insty-
tucji zaszło w czasie tych siedmiu lat?

Robert Bugaj: Nie ma zmian zasadniczych w pracy firmy, nato-
miast na pewno jest trochę nowości jeżeli chodzi o szczegóły do-
tyczące kontraktowania świadczeń. Zasadniczo jednak praca jest 
bardzo podobna do tej kiedy byłem zatrudniony w NFZ.

Odpowiada Pan za gospodarkę budżetem przekraczającym 
3 mld złotych. Z jednej strony to kwota olbrzymia, z drugiej 
chętnych do partycypowania w jej podziale jest wielu. Jakim 
kryteriom podlega podział funduszy?

Jest tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych, które określa minister 
zdrowia. To musimy finansować i podzielić na wiele rodzajów świad-
czeń. Stąd później okazuje się, że wspomniana kwota nie robi aż ta-
kiego wrażenia i często brakuje pieniędzy, aby wszystkich zadowolić. 

W związku z rozwiązaniem funduszu zapasowego podkarpac-
ki NFZ otrzymał dodatkowo 58 i pół miliona złotych. Jak te 
pieniądze zostały podzielone?

Pod uwagę były brane zalecenia prezesa NFZ oraz własne potrze-
by. Największą kwotę 21,5 mln złotych przeznaczyliśmy na lecze-
nie szpitalne. Tu najbardziej preferowana była przez nas onkologia, 
leczenie udarów oraz ortopedia ze szczególnym uwzględnieniem 
endoprotez, a także operacje zaćmy. Ważne miejsce miały także 
oddziały dziecięce. Spora kwota przeznaczona została również na 
Podstawową Opiekę Zdrowotną. Związane jest to ze zmianami w 
wycenie świadczeń w POZ,  stąd potrzeba uzupełnienia planu fi-
nansowego o 14 mln złotych. 
Te 58,5 mln zł nie jest kwotą tak znaczną, aby dopływ gotówki miał 
wpływ na przykład na skrócenie kolejek w niektórych specjaliza-
cjach. Pomoże to w spłacie nadwykonań w niektórych dziedzi-
nach. Teraz pokryliśmy ponad 30% nadwykonań. Są wśród nich 
świadczenia onkologiczne, chemioterapia, radioterapia, pobyty 
w oddziałach onkologicznych, leczenie udarów mózgu. Ponadto 
w 100% zrealizowaliśmy nadwykonania w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej w poradach  pierwszorazowych, zabiegowych 
i onkologicznych. W poradniach dziecięcych i kardiologicznych  
nadwykonania są zapłacone w 80%. Pozostałe świadczenia będą 
realizowane pod koniec roku. Duże nadwykonania mamy w bada-
niach, między innymi w tomografii, rezonansie, w tych przypad-
kach płaciliśmy na razie za pacjentów onkologicznych. 

Do końca roku już tylko kwartał. Przyszłoroczny budżet Pod-
karpackiego Oddziału NFZ ma być zwiększony o 170 mln zło-
tych. Kto na tym najbardziej skorzysta?

Budżet będzie nieco większy, ale już teraz wiemy gdzie wzrosną pewne 
stawki - przede wszystkim w POZ.  Rośnie także refundacja leków oraz wy-
datki na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Znacznie większa będzie kwota, którą przeznaczymy na podwyżki dla pie-
lęgniarek. Jak widzimy, ta pula już na starcie będzie zmniejszona. 

Sektor prywatny dominuje w podstawowej opiece zdrowot-
nej, opiece ambulatoryjnej, stomatologii czy rehabilitacji. Le-
czenie szpitalne pozostaje domeną świadczeniodawców pu-
blicznych. Jak układają się proporcje przy rozdziale finansów 
na te dwa sektory?

Dzielimy według wspomnianego układu, choć muszę powie-
dzieć, że w niektórych dziedzinach następują w ostatnich latach 
zmiany. Jeszcze pięć lat temu szpitale niepubliczne zajmowały 
6% rynku, teraz już 12%, tak więc odnotowaliśmy spory wzrost. 
Największa konkurencja w niepublicznej służbie zdrowia jest w 
dziedzinie rehabilitacji, gdzie rejestrowanych jest coraz więcej 
firm. Na Podkarpaciu jest spora liczba specjalistów z tej dziedzi-
ny, a rozpoczęcie samodzielnej działalności nie należy do finan-
sowo chłonnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca mamy 
w Polsce największe wydatki na fizjoterapię ambulatoryjną. Bio-
rąc pod uwagę te nakłady  dostępność do specjalisty powinna 
być bardzo dobra. Problemem jednak jest wielokrotne korzysta-
nie z zabiegów w ciągu roku przez jednego pacjenta. Mamy wie-
le osób, które w ciągu pół roku skorzystały z sześciu skierowań, 
rekordziści nawet z jedenastu. Sporo mówi się o opiece koordy-
nowanej, aby pacjenci po operacjach ortopedycznych czy  uda-
rach mózgu nie musieli trafiać do tych sztucznie wydłużonych 
kolejek, aby efekty rehabilitacji były jak najlepsze. Świadczenio-
dawca powinien mieć obowiązek kontynuacji leczenia dalej, aż 
do rehabilitacji. 

Społeczeństwo starzeje się. Czy zastanawiacie się nad zwięk-
szeniem środków na leczenie geriatryczne?

Tak, to stopniowo już następuje. Na Podkarpaciu mamy trzy od-
działy geriatryczne, kolejne szpitale są na etapie ich tworzenia. 
Barierą jest niestety brak specjalistów. Pamiętajmy, że mamy w 
regionie sporo zakładów opiekuńczo - leczniczych, co sprawia, 
że jesteśmy w czołówce w skali kraju jeżeli chodzi o zapewnienie 
opieki osobom starszym czy niepełnosprawnym. Zakłady te rów-
nież podpisują z nami umowy. Preferować będziemy pensjona-
ty powstające na terenach deficytowych, tam gdzie nie ma tego 
typu świadczeń. 

Przed nami już niebawem rok 2017…. 

Z aktualnej sytuacji prawnej wynika, że kontraktowanie odbywać 
się będzie w połowie przyszłego roku. Będzie to trudne, bo do-
tychczas nie było takiej sytuacji, żeby wszystkie postępowania 
były przeprowadzane w jednym czasie. Jak dokładnie będzie to 
wyglądać trudno z tej perspektywy czasu powiedzieć bo sytuacja 
jest  dynamiczna. Czekają nas zmiany w funkcjonowaniu POZ i jej 
współpracy z ambulatoryjną specjalistyką,  powstanie opieki koor-
dynowanej. To tylko niektóre przykłady projektów, które są jeszcze 
opracowywane. Są zapowiedzi, że pierwsze z nich wejdą w życie 
od stycznia 2017. Na dzień dzisiejszy, a rozmawiamy w połowie 
września, obowiązują dotychczasowe zasady.

Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad
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„Nasz” minister
Gdy przed niespełna rokiem formował się nowy rząd, w ser-

ca Polaków wstąpiła nadzieja. Hasła i obietnice wyborcze 
pozwalały przypuszczać, że wreszcie odzyskaliśmy pod-

miotowość jako społeczeństwo, że wreszcie ktoś zajmie się naszy-
mi sprawami. Także w ochronie zdrowia powiało optymizmem. 
Nominację na ministra zdrowia uzyskał nasz kolega po fachu, 
wieloletni działacz samorządu lekarskiego, prezes NRL przez dwie 
kadencje. Przez kilkanaście lat spotykaliśmy się na wielu zjazdach 
i konferencjach, zarówno samorządowych jak i związkowych, 
dyskutowaliśmy a nawet spieraliśmy się. Ale co do spraw zasad-
niczych to nie mieliśmy odmiennego zdania. Dlatego też nomi-
nację dra Konstantego Radziwiłła przyjęliśmy z zadowoleniem i 
nadzieją na szybkie i wreszcie trafione zmiany. Wiedzieliśmy na 
pewno, że nowy minister wie, co trzeba zrobić, że skończy się hi-
steria czy pajacowanie jego poprzedników rodem z PO. Liczyliśmy 
po cichu, że skończą się wreszcie złe czasy dla ochrony zdrowia, że 
ktoś wreszcie będzie umiał powiedzieć, że za 4% PKB nie można 
zorganizować systemu opieki zdrowotnej z koszykiem usług bez-
płatnych o niemal nieograniczonym zakresie. Liczyliśmy...

Miłe złego początki

 Rzeczywiście pan minister zaczął ambitnie. Rozesłał do wielu or-
ganizacji lekarskich a także skupiających inne zawody medyczne 
pisma, w których prosił o uwagi  czy wskazówki jak powinien funk-
cjonować system ochrony zdrowia w Polsce. Zapewniał równo-
cześnie o swojej otwartości na współpracę i gotowości do roz-
mów. Pierwsze i zarazem ostatnie spotkanie z przedstawicielami 
Zarządu Krajowego OZZL odbyło się w połowie maja i- jak się oka-
zało- nie przyniosło żadnych rezultatów. Pan minister oczywiście 
był żywo zainteresowany problemami środowiska lekarskiego, ale 
podstawowe z nich, czyli czas pracy i wynagrodzenia za pracę na 
jednym etacie zbył ogólnikami osadzonymi w zbyt odległej przy-
szłości. Mieliśmy wrażenie, że już to kiedyś słyszeliśmy...

Od Annasza do Kajfasza

  Widząc bezradność ministra wystąpiliśmy do Pani Premier z pro-
pozycją spotkania i uregulowania najważniejszych dla zawodu le-
karskiego spraw. Działaliśmy już wtedy niejako dwutorowo- z jed-
nej Zarząd Krajowy a z drugiej strony Porozumienie Rezydentów. 
Nasza propozycja została z premedytacją przekazana do minister-
stwa zdrowia, a ministerstwo „spuściło” nas do Komisji Dialogu 
Społecznego (spadkobierczyni niechlubnej Komisji Trójstronnej), 
wiedząc, że nie możemy być jej członkiem, a zatem nie mamy tam 
prawa wstępu. Majstersztyk!!!

Parodia ustawy

  Wiedząc, że nasz system opieki zdrowotnej nie jest systemem 
rynkowym, że państwo poprzez swoich urzędników ustala arbi-
tralnie wszystkie istotne parametry finansowe w ochronie zdro-
wia, wystąpiliśmy z propozycją ustawowej regulacji minimalnych 
zarobków dla zawodów medycznych. Chcieliśmy, poprzez zapisy 
ustawowe o płacy minimalnej, uchronić pracowników szpitali i 
przychodni przed nieograniczonym wręcz wyzyskiem pracodaw-
ców, którzy rozpaczliwie próbując zbilansować swój zakład mogą 

sięgać wyłącznie do kieszeni zatrudnionych ludzi. Odpowiedź, 
którą otrzymaliśmy kilka miesięcy temu, przeszła wszelkie ocze-
kiwania i wyobrażenia. Otóż ten sam dr Radziwiłł, który jeszcze 
niedawno, jako prezes NRL, podpisywał się pod uchwałami VI Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy i domagał się w ślad za nimi 2 i 3 średnich 
krajowych płac, dla lekarzy rezydentów i specjalistów, od ówcze-
snych władz, już jako aktualny minister widzi „aż” 1,2 średnie krajo-
we dla specjalisty i to dopiero za 5 lat, a oczekiwany powszechnie 
poziom nakładów publicznych na zdrowie w wys. 6% PKB „już” w 
2025 roku. Co za wysublimowane poczucie humoru ! Projekt ten, 
a także taryfikator płacowy dla resztkowej budżetowej ochrony 
zdrowia, przedstawiony pod koniec ubiegłego roku, pozbawiły 
nas złudzeń. To nie jest „nasz” minister, to nawet nie jest minister 
zdrowia, bo nie potrafi zadbać o interesy i bezpieczeństwo cho-
rych, a także tych, którzy tym chorym pomagają. Zamiast zabiegać 
o dodatkowe środki dla głęboko niedofinansowanego systemu, 
pan minister chce objąć bezpłatną opieką także tych, którzy do tej 
pory nie mieli uprawnień, czyli nie płacili składek- tzn. zwiększyć 
wydatki bez zwiększania nakładów, co obciąży bezpośrednio  nas, 
pracowników.
Nie potrzebujemy kolejnego urzędnika, który nie potrafi postawić 
na właściwym miejscu potrzeb pacjentów i domagać się właści-
wego miejsca dla ochrony zdrowia w hierarchii społecznych ce-
lów. Dość mamy obiecanek na bliżej nie sprecyzowaną przyszłość, 
dość pustych słów o misji i dobru pacjenta, dość czekania i wyrzu-
cania i tak skąpych środków na pseudoreformy, które na pewno 
się nie udadzą, dość braku skuteczności!

Czy tak musi być?

Odpowiedź jest krótka i konkretna. Na pewno nie! Przykład 
ościennych krajów, jak Czechy, Słowacja czy  Węgry, pokazuje, że 
nie tylko jest możliwe ale nawet konieczne. Jako lekarze mamy 
moralny obowiązek dbać o dobre i bezpieczne warunki leczenia 
dla chorych, o to, by możliwie każdy chory mógł otrzymać ade-
kwatną pomoc we właściwym  czasie. Mamy moralny obowiązek 
informować i ostrzegać władze o nieprawidłowościach  i zagro-
żeniach, jakie niosą zła organizacja i nadmierne „oszczędności”, 
wynikające ze zbyt małego finansowania. Upłynęło już zbyt wiele 
czasu, zmarnowano zbyt wiele szans, żebyśmy mogli biernie na to 
patrzeć i nie przeciwdziałać!
  Dlatego też gorąco zachęcam wszystkich lekarzy- stażystów, re-
zydentów i specjalistów, a także przedstawicieli innych zawodów 
medycznych, do wzięcia udziału we wspólnej  manifestacji, która 
odbędzie się w Warszawie 24 września (początek o godz. 12 na 
Placu Zamkowym). Niech to będzie wyraz naszego protestu i bra-
ku naszej zgody na kontynuowanie dziadostwa, wiecznych bra-
ków, kolejek i rozpasanej biurokracji, która już dawno wypaczyła 
sens wykonywania naszych zawodów. Niech to będzie wreszcie 
wzięcie naszych spraw w nasze ręce i odsunięcie polityków, którzy 
nigdy nie korzystali z ochrony zdrowia, którą zgotowali nam!

Chodźcie z nami!

* Tekst napisany przed 24 września.

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL
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Z Prac ORL

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 10 maja  2016 r.

1. Prezes ORL poinformował zebranych o sytuacji jaka spotkała dr 
n. med. Stanisława Ryznara. Sprawa dotyczyła rozwiązania umo-
wy o pracę z dr Stanisławem Ryznarem. Członkowie Prezydium 
rozumieją decyzje dyrekcji zakładów opieki zdrowotnej dotyczą-
ce współpracy z kierownikami i ordynatorami poszczególnych 
oddziałów i zakładów, zdaniem członków Prezydium każdy dy-
rektor ma pełne prawo  decydowania o doborze kadry kierowni-
czej, niemniej jednak zaskakuje skandaliczna forma i styl w jakim 
pożegnano dr n. med. Stanisława Ryznara, który przepracował w 
ZOZ Strzyżów 37 lat. Postanowiono w tej sprawie wysłać pismo 
do: Dyrektora ZOZ w Strzyżowie, Starosty Powiatu Strzyżowskiego 
oraz Marszałka Podkarpackiego.

2. Pozytywnie zaopiniowano kandydatury na  stanowiska konsul-
tantów wojewódzkich:
•	 Prof. dr hab. n. med. Dorotę Darmochwał – Kolarz na stano-

wisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie perinatologii  
•	 Dr hab. n. med. Bartosza Korczowskiego na stanowisko konsul-

tanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

3. Wyrażono  zgodę  na rozłożenie na raty lekarzowi kosztów są-
dowych. 

4. Wytypowano kol. Adama Bieryło jako przedstawiciela OIL do 
komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych 
w ZOZ Strzyżów.

5. Po zapoznaniu się z pismem  Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dotyczącym lekarza, który wymaga pomocy 
(lekarz ma zawieszone prawo wykonywania zawodu) – członko-
wie Prezydium dyskutowali nad formą pomocy Koledze lekarzowi.

6. Podjęto Uchwały :
Nr 236/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza – dotyczy lekarza  Łukasz Szpyt
Nr 237/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza – dotyczy lekarza  Radosław Szmulkiewicz
Nr 238/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Jakub Drążek
Nr 239/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Konstanty Jan Chomik
Nr 240/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Lena Zybała
Nr 241/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Małgorzata Sieczkowska
Nr 242/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Anna Belina
Nr 243/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Magdalena Harpula.
Nr 244/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Krzysztof  Wanowicz
Nr 245/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Kazimierz Czerwonka
Nr 246/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Leszek Kłębukowski
Nr 247/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Barbara Bąk- Bienkiewicz
Nr 248/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej– dotyczy 
lekarza Paweł Marczak 
Nr 249/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Anna Monika Orłowska
Nr 250/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej  spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Procnal
Nr 251/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą   w formie indywidualnej  
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Rafał Rejman
Nr 252/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą   w formie indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Iwona 
Nowak-Ożóg
Nr 253/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Przemysław Michał Życiński
Nr 254/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Krzysztof Jasiński
Nr 255/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Zofia Mazur-Fila
Nr 256/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej- dotyczy lekarza  Elżbieta Szmacińska
Nr 257/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Zastosowanie Angio OCT w diagnostyce plamki”, „ Zastosowa-
nie inhibitorów ant-VEGF w praktyce klinicznej”,  „Jaskra neowasku-
larna- poważny problem terapeutyczny”- przez podmiot  Polskie    
Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie  
Nr 258/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Nowa ERA antykoagulacji” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 259/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „XI Podkarpacki Kurs Rytmu Serca i Terapii Arytmii –ECHOKAR-
DIOGRAFIA” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 
Oddział Podkarpacki
Nr 260/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego  dla lekarzy przez Fir-
mę VM Media Sp. z o.o.
Nr 261/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego  dla lekarzy przez Firmę 
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NOWA STOMATOLOGIA MARZENA GŁEBOCKA- Szkolenia, Produk-
ty z Łomży
Nr 262/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego  dla lekarzy przez Firmę 
Ewa Pankowska Batumi CONFERENCE &EVENT AGENCY z Warszawy
Nr 263/2016/P  w sprawie upoważnienia Prezesa ORL do złożenia 
wniosku o dotację  na organizację doskonalenia zawodowego
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół
z posiedzenia  Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 17.05.2016 r. 

1. Zapoznano się z informacją NIL o posiedzeniu Komisji Finan-
sowo-Budżetowej NRL dotyczącym wykonania budżetu NIL za 
2015 rok. Z uwagi na to , że udział w w/w posiedzeniu przedstawi-
cieli ORL nie jest konieczny OIL w Rzeszowie nie zgłasza swojego 
udziału.

2. Zapoznano się z wnioskiem kolegi lekarza o zamontowanie sto-
jaków na rowery obok budynku Izby. Dr n. med. Wojciech Domka 
porozmawia w tej sprawie z kierownikiem budowy.

3. Wytypowano lek. med.  Janusza Bieniasza jako przedstawicie-
la OIL do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem 
Rehabilitacji Dziecięcej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

4. Zapoznano się z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Rzeszo-
wie. Zadecydowano, iż OIL nie będzie występowała o wydanie 
odpisu uzasadnienia tego wyroku.

5. Zapoznano się z prośbą organizatora Międzynarodowego 
Sympozjum Medycyny Estetycznej w Katowicach o możliwość 
wykupienia mailingu do bazy danych z informacją o sympozjum. 
Udzielono odpowiedzi, że OIL w Rzeszowie nie posiada mailingo-
wej bazy danych którą mogłaby udostępnić.

6. Odczytano prośbę  organizatorów Rzeszowskiego Święta Trans-
plantologii o rozpowszechnienie informacji wśród lekarzy. Zade-
cydowano o umieszczeniu w/w informacji na stronie interneto-
wej OIL.

7. Zapoznano się z pismem Porozumienia Zielonogórskiego do 
Ministra Zdrowia  dotyczącym interpretacji zasad  stwierdzania 
zgonu oraz wystawiania kart zgonu a także z odpowiedzią Mini-
sterstwa Zdrowia. Podjęto decyzję o umieszczeniu w/w pism na 
stronie internetowej oraz w Biuletynie OIL w Rzeszowie.

8. Dr n. med. Wojciech Domka odczytał podziękowania Podkar-
packiej Okręgowej Rady Aptekarskiej za udostępnienie na Zjazd 
sali konferencyjnej OIL.

9. Dr. n. med. Wojciech Domka przekazał sprawozdanie z Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy.

10. Przyznano dofinansowanie kosztów szkolenia do specjalizacji 
kol. Joannie Folcik i kol. Karolinie Suchockiej .

11. Podjęto uchwały:
Nr 264/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza  Radosław Szmulkiewicz 
Nr 265/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza  Agata Mendyka-Przydział 

Nr 266/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza  Wojciech Stanik 
Nr 267/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza  Andrzej Kosydar
Nr 268/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza  Bartosz Dębski 
Nr 269/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Michał Tymszan
Nr 270/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza  Sławomir Szczygieł
Nr 271/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział 
Podkarpacki.

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 24.05.2016 r. 

1. Zapoznano się z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków informującym o przyznaniu dofinansowania na remont ele-
wacji w wysokości 90.000,00 zł.

2. Odczytano prośbę Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza SAC w 
Gdańsku o nieodpłatne umieszczenie na stronie internetowej OIL 
informacji o organizowanej konferencji. Decyzją Prezydium  od-
mówiono nieodpłatnego umieszczenia w/w informacji, ponieważ 
konferencja nie jest bezpłatna dla lekarzy. 

3. Zapoznano się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Brzostku dotyczącym skargi OIL na bezczynność Burmistrza Gmi-
ny Brzostek. 

4. Zapoznano się z prośbą kol. lek. med. Konrada Bauma wokalisty 
i menadżera zespołu DOC. o pomoc w promocji debiutanckiego  
singla zespołu i teledysku.  Zadecydowano o spotkaniu z lek. med. 
Konradem Baumem w celu omówienia szczegółów ewentualnej 
pomocy OIL.

5. Dr n med. Wojciech Domka odczytał projekt pisma do Dyrek-
tora ZOZ w Strzyżowie dotyczącego formy rozwiązania umowy o 
pracę z  dr n. med. Stanisławem Ryznarem. Prezydium zaakcepto-
wało treść pisma.

6. Podjęto uchwały:
Nr 272/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Jakub Moskal  
Nr 273/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Katarzyna Jasińska
Nr 274/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Katarzyna Wędkowska  
Nr 275/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Radosław Szmulkiewicz
Nr 276/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
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biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Hanna Walczak
Nr 277/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Kamil Dryżałowski
Nr 278/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Stelmach
Nr 279/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot Podkarpacki Oddział Regionalny Polskiego Towa-
rzystwa Neonatologicznego
Nr 280/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych 
Rzeszowski Oddział Regionalny

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  31  maja  2016 r.

1. Dyskusja na temat spraw związanych z Nadzwyczajnym Zjaz-
dem Krajowym.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Aneta Brzyska, 
Magdalena Sewielska-Dąbkowska, Magdalena Filip- Dziurzyńska i 
Anna Szczepańska. 

3. Podjęto uchwały:
Nr 281/2016/P w sprawie wpisania na listę członków OIL w Rze-
szowie i wpisu do rejestru  lekarza, w związku z przeniesieniem z 
innej izby – dotyczy lekarza Beata Bartoszewska- Marwińska
Nr 282/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL – 
dotyczy lekarza  Natalia Miazga
Nr 283/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Nowotwory gardła i krtani- wybrane zagadnienia” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy  Oddział w Rzeszowie
Nr 284/2016/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Grzegorz Rybak
Nr 285/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy 
lekarza Anna Szczepańska.
Nr 286/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maciej Wroński

Protokół 
z posiedzenia Okręgowej Rady  Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia  7 czerwca  2016 r.

1.  Wytypowano przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na 
stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatrycznego ZOZ w Dębicy 
w osobach: 
Przewodnicząca: - lek. Maria  Grzech
Członkowie: - lek. Witold Kucharski
  - lek.  Piotr Kułacz

2. Przyznano wsparcie finansowe dla trzech lekarzy – za przyzna-
niem zapomogi głosowali wszyscy członkowie Rady obecni na 
posiedzeniu.

3. Zapoznano się z treścią Stanowiska Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Szczecinie  w sprawie odwołania Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

4. Zapoznano się z orzeczeniami Sądu Lekarskiego. 

5. W związku z informacjami napływającymi od Urzędów Woje-
wódzkich o  lekarzach, którzy ze względu na stan zdrowia doko-
nują zmianę specjalizacji , zdecydowano przyjrzeć się tym  orze-
czeniom zgodnie z przesłanym pismem z Ministerstwa Zdrowia.

6. Podjęto  uchwały:
Nr 34/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Paweł Chechliński
Nr 35/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Małgorzata Wolak
Nr 36/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Łukasz Białek
Nr 37/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Sobol
Nr 38/2016  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Ewa Krawczak
Nr 39/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza  Bartosz Tomaszewski
Nr 40/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza  Klaudia Bączkowska
Nr 41/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza  Jarosław Żarów
Nr 42/2016 w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla lekarza R. N.
Nr 43/2016 w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla lekarza D.N.
Nr 44/2016 w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla lekarza K.B.
Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia 14 czerwca 2016 r.

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Magdalena 
Uzar, Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Magdalena Chyła-Peryt.

2. Wypłacono odprawę pośmiertna po zmarłej lek. den. Joannie 
Drozd. 

3. Zapoznano się z pismem lekarki, która ma obecnie ma zawie-
szone prawo wykonywania zawodu lekarza. Prezydium udzieliło 
Pani doktor odpowiedzi na jej pismo. 

4. Poruszono  sprawę remontu siedziby.

5. Podjęto uchwały:
Nr 287/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego  rejestru lekarzy  oraz wydania 
nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu 
lekarza – dotyczy lekarza  Tomasz Wołoszyn
Nr 288/2016/P w sprawie  przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowe-
go i złożenia LEK, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – 
dotyczy lekarza Maja Drożdżak
Nr 289/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Artur Malec 
Nr 290/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
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tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Tomasz Piskadło
Nr 291/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie   podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Małgorzata 
Zajdel-Paśniczek
Nr 292/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie   
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Katarzyna Soboń – Baniecka
Nr 293/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej- dotyczy lekarza Bartosz Korczowski
Nr 294/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Magdalena 
Maramorosz- Kurianowicz
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół 
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 21 czerwca 2016 r.

1. Prezes ORL złożył sprawozdanie z posiedzenia  Naczelnej Rady 
Lekarskiej w Warszawie. 

2. Przyznano  refundację kosztów szkolenia kol. Katarzynie Jasińskiej.

3. Poruszono sprawy związane z posiedzeniem Prezydium Naczel-
nej Izby Lekarskiej, które odbędzie się w dniach 7-8.06.2017 r.

4. Podjęto uchwały: 
Nr 295/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarzowi cudzoziemcowi posiadającemu prawo wykonywa-
nia zawodu lekarza na czas określony  i dokonania ponownego 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – doty-
czy lekarza Serhiy Bondarchuk
Nr 296/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Jerzy Skoczylas
Nr 297/2016/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza  Monika Banaszek
Nr 298/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza - Paweł Porzycki
Nr 299/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ludomir Ficek
Nr 300/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Kiełt- Bień
Nr 301/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Andrzej Tyburski
Nr 302/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Izabela Jodko
Nr 303/206 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia 
pokoi gościnnych  w siedzibie OIL w Rzeszowie
Nr 304/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Sali wy-
kładowej, holu i Sali piecowej  w rolety, karnisze i firany w siedzibie 
OIL w Rzeszowie
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół 
z posiedzenia Okręgowej Rady  Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia   28 czerwca   2016 r.

1. Zapoznano się z pismem Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go  informującym OIL, że ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe, OIL w Rzeszowie  nie otrzymała dofinansowania  na 
renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie.

2. Wytypowano kol. Krystynę Cyran jako przedstawiciela ORL w 
skład komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddzia-
łowych oddziałów:
1) Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych
2) Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
3) Ośrodka Dializoterapii 
4) Bloku Operacyjnego Ogólnego

3. Zapoznano się z pismem Prezesa NRL  dotyczącym współpracy 
samorządów lekarskich z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Posta-
nowiono o znalezieniu chętnych lekarzy do tej współpracy.

4. Podjęto uchwały: 
Nr 305/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Agnieszka Sobol. 
Nr 306/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Justyna Golec
Nr 307/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Małgorzata Kołodziej 
Nr 308/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy  
lekarza Joanna Kamińska
Nr 309/2016/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza , wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie oraz wpisu do okręgowego rejestru – 
dotyczy lekarza Maria Czajka.

Protokół 
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady  Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 5 lipca  2016 r.

Zebranie otworzył  Prezes ORL Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały:
Nr 310/2016/P  w sprawie wpisania lekarza  dentysty  na listę 
członków OIL i wpisu  do okręgowego  rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy 
lekarza dentysty  Beata Śnieżek
Nr 311/2016/P  w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL i wpisu  do okręgowego  rejestru lekarzy i lekarzy denty-
stów  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy lekarza 
dentysty   Agnieszka Kukawska
Nr 312 /2016/P w sprawie  wpisania lekarza na listę członków OIL 
i wpisu  do okręgowego  rejestru lekarzy i lekarzy dentystów  w 
związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy lekarza Paulina 
Szul
Nr 313/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Michał Szpak
Nr 314/2016/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Katarzyna Mendyka – Ćwirlej 
Nr 315/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
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miotu leczniczego – dotyczy lekarza Małgorzata Kołodziej
Nr 316/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Kukawska
Nr 317/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie  indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Beata Śnieżek
Nr 318/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego  - dotyczy lekarza Krzysztof Kosydar
Nr 319/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego  - dotyczy lekarza Halina Wiercioch 
Nr 320/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego  - dotyczy lekarza Paweł Błachowicz
Nr 321/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Cwynar
Nr 322/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Robert Kaczmarczyk
Nr 323/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna Kądziołka
Nr 324/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marek Bieryło
Nr 325/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Habało
Nr 326/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej  prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Grzegorz Morawski 
Nr 327/2016/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza  Anna Biskup

2. Poruszono sprawy związane z posiedzeniem w naszej Izbie Pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej. 

3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium  Okręgowej Rady  Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia Kol. Kol. Mateusz Le-
wartowski, Łukasz Świst i Robert Kotliński.

2. Odczytano zaproszenie  dla  Prezesa na spotkanie  Przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Prokuratorów  Rzeczpospolitej  Polskiej, Pre-
zesów  OIL  oraz NRL  w sprawie powołania zespołu roboczego  
do prac  nad utworzeniem  zespołów  biegłych sądowych przy 
izbach lekarskich. Spotkanie odbędzie się dnia 28 lipca 2016 r.  w 
siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie. 

3. Zapoznano się ze stanowiskiem  Prezydium Naczelnej Rady Le-
karskiej z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wykonywania świad-
czeń z zastosowaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowe-
go przez lekarzy i lekarzy dentystów.  

4. Podjęto uchwały :
Nr 328/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Katarzyna Steciak
Nr 329/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Adrian Babiś
Nr 330/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Justyna Marchut
Nr 331/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Katarzyna Kowal 
Nr 332/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Paweł Plata
Nr 333/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Barbara Kozaczuk
Nr 334/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Piotr Mazur- Chromiak
Nr 335/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Katarzyna Skarbek
Nr 336/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Judyta Wyskiel
Nr 337/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Malwina Mazur
Nr 338/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Karolina Czarnobaj
Nr 339/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza  Angelika Mala
Nr 340/2016/P  w celu pokrycia kosztów organizacji posiedzenia 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
Nr 341/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Elżbieta Ćwikła
Nr 342/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Bartłomiej Gniedziejko
Nr 343/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Katarzyna Kostecka- Łętek 
Nr 344/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Krzysztof Jajko
Nr 345/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Iwona Gabriel
Nr 346/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Izabela Pasternak
Nr 347/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Marcin Stępniak 
Nr 348/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy nt. „ Zabu-
rzenia lipidowe”, „Leczenie opornych zaburzeń lipidowych : czy 
szczepienia mogą rozwiać ten problem?” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 349/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Mateusz Ducki
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Nr 350/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Kamila Tuzim 
Nr 351/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Paulina Godzisz 
Nr 352/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Małgorzata Bobola- Mitał 
Nr 353/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Ewelina Szybiak 
Nr 354/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Karol Portas
Nr 355/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego  prawa wy-
konywania zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Justyna Wantrych
Nr 356/2016/P przyznania ograniczonego  prawa wykonywania 
zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowego – doty-
czy lekarza  Karolina Bosek
Nr 357/2016/P przyznania ograniczonego  prawa wykonywania 
zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowego – doty-
czy lekarza  Renata Jońca
Nr 358/2016/P przyznania ograniczonego  prawa wykonywania 
zawodu  lekarza  w celu odbycia stażu  podyplomowego – doty-
czy lekarza  Bartosz Balcewicz

Protokół
z posiedzenia  Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 19.07.2016 r. 

1. Zapoznano się z informacją z Urzędu Marszałkowskiego doty-
czącą organizacji spotkania z lekarzami z USA i Kanady. W w/w/ 
spotkaniu weźmie udział Prezes ORL oraz może 2-3 osoby.
2. Odczytano pismo Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej informujące o planach uhonorowania kol. Włodzi-
mierza Wnęka za jego dotychczasową pracę zawodową i działal-
ność społeczną dla środowiska lekarskiego.
3. Odczytano podziękowania Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej za 
organizację wyjazdowego posiedzenia  Prezydium NRL.
4. Zapoznano się z ofertą dofinansowywania  kosztów szkoleń z 
ultrasonografii przesłaną przez Górnośląską Szkołę Ultrasonografii. 
Po zapoznaniu się z ofertą  Prezydium stwierdziło, że nie będzie-
my nawiązywać współpracy polegającej na częściowym pokryciu 
kosztów szkolenia dla lekarzy, ponieważ funkcjonuje Regulamin 
jasno określający zasady refundacji szkoleń dla lekarzy OIL.
5. Podjęto uchwały:
Nr 359/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplo-
mowego – dotyczy lekarza  Justyna Kalita
Nr 360/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowe-
go – dotyczy lekarza  Piotr Ruciński
Nr 361/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Dawid Roman
Nr 362/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Jagoda Jagiełło
Nr 363/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Małgorzata Kulig
Nr 364/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Anna Mazurek

Nr 365/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Joanna Ożóg
Nr 366/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Iga Najbar
Nr 367/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza  Beata Kątnik
Nr 368/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza   Paweł Hamdan
Nr 369/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza   Michał Szczęch
Nr 370/2016/ P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego – dotyczy lekarza   Katarzyna Batóg 
Nr 371/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Łukasz Bełch 
Nr 372/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza  Ewelina Nycz
Nr 373/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Alicja Hofmann

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 26.07.2016 r. 

1. Odczytano ofertę przesłaną przez Wojciecha Krówczyń-
skiego - ramowy zakres współpracy dotyczący zarządzania 
bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Izbie. 
Zadecydowano, że należy zwrócić się do Pana Wojciecha 
Krówczyńskiego o przesłanie informacji dotyczących ceny za 
usługi zawarte w ofercie.
2. Zapoznano się ze szczegółami spotkania rzeszowskich leka-
rzy  z lekarzami z USA i Kanady. W  spotkaniu weźmie udział Pre-
zes ORL dr n. med. Wojciech Domka oraz lek. med. Magdalena 
Futyma-Ziaja.
3. Wytypowano kol. Maruisza Partykę jako przedstawiciela OIL do 
udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ 
MSWiA w Rzeszowie.
4. Odczytano stanowiska :
- Komisji Stomatologicznej ORL w Zielonej Górze
- Komisji Stomatologicznej ORL w Bielsku-Białej
5. Zapoznano się z prośbą kol. Bogdana Paraponiaka o udzielenie 
pomocy finansowej Decyzją Prezydium prośbę Kolegi przekaza-
no do Komisji Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie.
6. Podjęto uchwały:
Nr 374/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  dentysty w celu odbycia stażu podyplo-
mowego – dotyczy lekarza Szczepan Żabicki
Nr 375/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Anna Pysz
Nr 376/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowe-
go – dotyczy lekarza Urszula Balicka
Nr 377/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 



10 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

– dotyczy lekarza Monika Chmielewska
Nr 378/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Ewa Leder
Nr 379/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Mateusz Tomaszewski
Nr 380/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Natalia Dudek 
Nr 381/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Grzegorz Mazur
Nr 382/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Aleksandra Przyczyna 
Nr 383/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Diana Sądej 
Nr 384/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Paulina Dyl
Nr 385/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Martyna Kluba
Nr 386/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Kamil Ciąpała
Nr 387/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Rafał Prus
Nr 388/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Agnieszka Suchodolska
Nr 389/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Jan Sroka
Nr 390/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Ewa Burghardt
Nr 391/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Karolina Szkielonek 
Nr 392/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Kamil Karnas
Nr 393/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Wiktor Płaza
Nr 394/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Urszula Paplińska- Płaza
Nr 395/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Marcin Wieliczko
Nr 396/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Agnieszka Kosturek 
Nr 397/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Joanna Aksamit
Nr 398/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Agnieszka Wanat
Nr 399/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Agnieszka Karpowicz

Nr 400/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Dawid Karpowicz

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

1. Podjęto uchwały:
Nr 401/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
zakład – dotyczy lekarza Monika Wietrzyk
Nr 402/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Aurelia  Fedorowicz
Nr 403/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Elżbieta Suwała
Nr 404/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Karol Moskal
Nr 405/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Dagmara Vanous
Nr 406/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Stanisław Wisz
Nr 407/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Rałowska
Nr 408/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Robert Jakubas
Nr 409/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym zakład – dotyczy lekarza Konrad Baum 
Nr 410/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Kamila Strzępek
Nr 411/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Renata Micał
Nr 412/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej- dotyczy lekarza Szymon Wójcik 
Nr 413/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Renata Rusin
Nr 414/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Józef Rusin 
Nr 415/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Barbara Bara-
nowska
Nr 416/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
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cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Artur Bijoś 
Nr 417/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Katarzyna Szmulkiewicz
Nr 418/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Dominik Pawliński
Nr 419/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Tomasz Szajner
Nr 420/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Paweł Soja
Nr 421/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Dominika Soja
Nr 422/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Bernadetta Wiercioch – Klin 
Nr 423/ 2016/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez Fir-
mę EWA PANKOWSKA BATUMI CONFERENCE&EVENNT AGENCY

2.  Przyznano refundację kosztów szkolenia.  

3.  Zapoznano się z pismem lek. dent. Grzegorza Skrzypka. 

4.  Wytypowano lek. Mieczysława Walkiewicza jako przedstawicie-
la ORL do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki  naczel-
nej ZOZ w Strzyżowie. 

5. Odczytano Pismo ZZL w sprawie  manifestacji  w dniu 24 wrze-
śnia 2016 r. – zdecydowano informację umieścić na stronie inter-
netowej OIL.

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Podjęto uchwały :
Nr 424/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Łukasz Pelc
Nr 425/2016/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Bogdan Paraponiak 
Nr 426/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Łukasz Furdak 

Nr 427/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marek Gugała
Nr 427/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Pas
Nr 428/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Sabina Bem 
Nr 429/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Joanna Kwiecień 
Nr 430/2016/P w sprawie powołania Komisji orzekającej w przed-
miocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu, albo ogra-
niczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycz-
nych – uchwała poufna

2. Odczytanie podziękowanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej   
za zorganizowanie przez OIL w Rzeszowie posiedzenia Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej. 

3. Zapoznano się z Apelem  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  
do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 
sprawie zwiększenia planu finansowego NFZ  na rok 2017 w części 
dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 
leczenia stomatologicznego. 

4. Zapoznano się z Obwieszczeniem Prezesa NRL  o sprostowaniu 
błędu. 

5. Odczytano podziękowanie lek. Anny Siwińskiej  za organizację 
Rajdu Służby Zdrowia „Bieszczady 2016”.

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

1. Zapoznano się z pismem lek. dent. Grzegorza Skrzypka z dnia 
16.08.2016r.  skierowanym do Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej a przekazanym do wiadomości Prezydium.
2. Odczytano informację o posiedzeniu Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej w NIL w dniu 1.09.2016 r.
3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia lekarzom: Katarzyna 
Szmulkiewicz, Robert Kijowski i Kinga Nycz
4. Podjęto chwały:
Nr 431/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Kacper Krawczak
Nr 432/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Marta Krawczak
Nr 433/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Katarzyna Leszczyńska
Nr 434/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Katarzyna Pazdan
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Nr 435/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Wojciech Socha
Nr 436/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Alicja Hajduk
Nr 437/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Dominik Kluz 
Nr 438/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Karolina Stodolak
Nr 439/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Jagoda Strzępek
Nr 440/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Magdalena Szpala
Nr 441/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Magdalena Jakubczyk
Nr 442/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza dentysty Mateusz Tomaka
Nr 443/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Aleksandra Tomasiewicz
Nr 444/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Olga Surma
Nr 445/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Martyna Szukiewicz-Sarzyńska
Nr 446/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Tomasz Biczak
Nr 447/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Jakub Wróbel
Nr 448/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Monika Romanowska
Nr 449/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Igor Wojtas 
Nr 450/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Mateusz Bełch 
Nr 451/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Mateusz Łubianka
Nr 452/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Dominika Chmielewska
Nr 453/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Paulina Serwin
Nr 454/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Bartosz Maczkowski
Nr 455/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Michalina Zygmunt

Nr 456/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Filip Głogowski 
Nr 457/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Adriana Krop
Nr 458/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Agnieszka Nowakowska
Nr 459/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Aneta Sobek
Nr 460/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Aneta Wartas
Nr 461/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Aleksandra Kubik
Nr 462/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Dawid Konefał
Nr 463/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Sylwia Koba
Nr 464/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Michał Rybak
Nr 465/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Karina Łabędowicz
Nr 466/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Igor Więcek 
Nr 467/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia stażu 
podyplomowego – dotyczy lekarza Denis Novakovsky 
Nr 468/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia stażu 
podyplomowego – dotyczy lekarza Mikhail Stoma
Nr 469/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia stażu 
podyplomowego – dotyczy lekarza Mykola Marynets
Nr 470/2016/P w sprawie skierowania lekarza Adrian Babiś na staż 
podyplomowy

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

1. Odczytano prośbę Pana Michała Późniaka Przewodniczącego 
OC IFMSA-Poland o objecie patronatem OIL obchodów 60-lecia 
istnienia i działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny IFMSA-Poland. Prezydium wyraziło zgodę na 
objęcie patronatem tego wydarzenia.
2. Odczytano prośbę Z-cy Dyrektora  ds. Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 
Rzeszowie o umieszczenie na stronie internetowej informacji o 
bezpłatnej konferencji w zakresie diagnostyki i kliniki boreliozy. 
Prezydium wyraziło zgodę na bezpłatne zamieszczenie na stronie 
internetowej OIL informacji o w/w konferencji.
3. Odczytano stanowisko Prezydium ORL w Bydgoszczy w spra-
wie przestrzegania  godzin pracy (dyżurów) przez lekarzy zatrud-

Z Prac ORL
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nionych na podstawie umów o prace, umów cywilnoprawnych, w 
tym również w ramach podwykonawstwa.
4. Odczytano odpowiedź p.o. Dyrektora ZOZ w Strzyżowie na pi-
smo dotyczące udziału dr n.med. Stanisława Ryznara w pracach 
komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki naczelnej ZOZ.
5. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące umo-
rzenia OIL w Rzeszowie części zobowiązania wraz z odsetkami z 
tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości . Zdaniem Wojewo-
dy Podkarpackiego brak jest przesłanek umożliwiających umorze-
nie w/w zobowiązania.
6. Odczytano informację przesłaną przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego dotyczącą  projektu połączenia Klinicznego Szpi-
tala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum 
Chorób w Rzeszowie .
7. Odczytano stanowisko Prezydium ORL w Krakowie w sprawie 
poparcia manifestacji „białego personelu”.
8. Podjęto uchwały:
Nr 471/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru leka-
rzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z 
przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy leka-
rza Mateusz Lis
Nr 472/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Alicja Gorlach
Nr 473/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Joanna Chmielewska
Nr 474/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza Marta Gilewska
Nr 475/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Barbara Paciura
Nr 476/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Krzysztof Ossoliński
Nr 477/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Agata Betlej
Nr 478/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku 
z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej– dotyczy 
lekarza Mateusz Betlej
Nr 479/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamila Wojtowicz
Nr 480/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-

nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Izabela Hryń 
Nr 481/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marek Kluza
Nr 482/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Rafał Pindelski
Nr 483/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Joanna Lorenc
Nr 484/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Michał Paulo
Nr 485/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Dominika Mikitka
Nr 486/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Aneta Rybak
Nr 487/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Konrad Podpora
Nr 488/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Hubert Gołkowski
Nr 489/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład – dotyczy lekarza  Katarzyna Piasecka
Nr 490/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej- dotyczy lekarza Marek Kot
Nr 491/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki lekarskiej- dotyczy lekarza Anna 
Pluta
Nr 492/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Aleksander Mytych
Nr 493/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Łoziński
Nr 494/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Alfreda Gorzkowicz.

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

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

1. Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi  / Dz.U.16.823/
2. Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.832/
3. Postępowanie ze środkami odurzającymi, psychotropowymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń  / Dz.U.16.845/
4. Obowiązkowe szczepienia ochronne / Dz.U.16.849 tj./
5. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego  / Dz.U.16.855/
6. Zmiana ustawy – Kodeks Pracy  / Dz.U.16.910/
7. Zmiana rozporządzenia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego  / Dz.U.16.918 i 936/
8. Ochrona danych osobowych  / Dz.U.16.922 tj/
9. Zmiana ustawy o działalności leczniczej  / Dz.U.16.960/ - wchodzi w życie z dniem 15.07.16r.

- wprowadza nowe pojęcie  zakładu leczniczego
- wprowadza nową nazwę praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym
- do dnia 31. 12.2017r podmioty lecznicze mają obowiązek dostosować statuty do zmian wprowadzonych tą ustawą
- likwiduje obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego dla praktyk lekarskich wykonywanych wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym
- likwiduje wymóg przekazywania organowi prowadzącemu rejestr polisy OC oraz opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

10. Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Dz.U.16.982/
11. Zmiana ustawy  Kodeks Postępowania Karnego, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta  / 

Dz.U.16.1070/ ogranicza ochronę tajemnicy lekarskiej
12. Centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej / Dz.U.16.1120/
13. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej i noworodka  / Dz.U.16.1132/
14. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych / Dz.U.16.1146/
15. Kwalifikacje lekarzy uprawniające do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia  / Dz.U.16.1172/
16. Zmiana rozporządzenia w sprawie recept lekarskich  / Dz.U.16.1261 /- wchodzi w życie z dniem 1 .09.16r i dotyczy wpisywania na 

recepcie numeru PESEL pacjentów którzy ukończyli 75 lat, a w razie braku nr PESEL wpisuje się datę urodzenia. Zmiana rozp. wpro-
wadza również nowy kod dodatkowy  S – dla pacjentów po 75 roku życia

17. Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów lekarskiego i lekarsko-dentystycznego  / 
Dz.U.16.1332/

18. Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  / 
Dz..U.16.1327/ - wchodzi w życie z dniem 8.09.16r:
-  wprowadza możliwość realizowania doskonalenia przez udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków 
przekazu telewizyjnego i sieci internetowej, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej
- udział w programie edukacyjnym który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej udostępnionym za pośrednictwem środków 
przekazu telewizyjnego i sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestni-
ka wiedzy i umiejętności i potwierdzenie tożsamości

19. Krajowy Rejestr Nowotworów  / Dz.U.16.1362/
20. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.16.1355/  - dotyczy map po-

trzeb zdrowotnych

1. W związku z pojawiającymi się informacjami  / również telefonicznymi/ o obowiązku odpłatnych szkoleń z zakresu BHP  - 1 oso-
bowe działalności gospodarcze w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia z BHP. Jeśli lekarz, lekarz 
dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, jako pracodawcę będą go obowiązywały przepisy Kodeksu Pracy, a 
więc i szkolenia z BHP.

2. Informuję, że w związku z otrzymywaniem przez lekarzy not obciążeniowych za wpis do rejestru działalności gospodarczej  - 
wszystkie czynności związane z wpisem do ewidencji prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.  Noty te wystawiają 
różne firmy i wpis taki nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej. Ma on wyłącznie charakter informacyjny i rekla-
mowy..

Ważne informacje
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Naczelna Izba Lekarska przypomina, że z dniem 1 stycznia 2017 r., wygasną umowy upoważniające do wystawiania 
recept na leki refundowane. NFZ będzie przydzielał indywidualne numery recept.

Lekarzy i lekarzy dentystów będą obowiązywać nowe zasady pobierania numerów recept na leki refundowane. Jeżeli 
będą chcieli korzystać z tego uprawnienia będą musieli uzyskać indywidualne numery recept przydzielane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

NIL informuje, że lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki 
refundowane i zamierzają wystawiać takie recepty po 1 stycznia 2017 r. będą mogli, z dużym wyprzedzeniem zgłosić, za 
pośrednictwem Portalu NFZ, chęć wystawienia takich recept po 1 stycznia 2017 r. roku, co pozwoli uniknąć problemów z 
możliwością wystawiania takich recept na przełomie roku.

Ponadto, NIL informuje, że na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia za-
mieszczony został komunikat adresowany do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane dotyczący 
zasad pobierania numerów recept do ordynacji takich leków po 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem Portalu NFZ.

Informacje o zasadach udostępniania tych numerów, wraz z linkami do treści zarządzeń prezesa NFZ regulujących te 
kwestie dostępne są na stronie internetowej NFZ.

Portal NFZ będzie umożliwiał osobom uprawnionym do wystawiania recept :
•	 przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania 

numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 
grudnia 2016r.

•	 przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z 
jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania nume-
rów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej.

•	 przekazanie w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych
•	 przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu
•	 przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania 

numerów recept na leki refundowane
•	 pobieranie puli numerów recept na leki refundowane
Wszystkich zainteresowanych wystawianiem recept na leki refundowane w ramach indywidualnych uprawnień zawo-

dowych (a zatem i na własne ryzyko i odpowiedzialność), Naczelna Izba Aptekarska prosi o zapoznanie się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej NFZ.

Jednocześnie NIL przypomina, że po 1 stycznia 2017 r. lekarze ubezpieczenia zdrowotnego nadal będą uprawnieni 
do wystawiania recept na leki refundowane w ramach realizacji kontraktu na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane 
ze środków publicznych.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 
WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

Katarzyna Rusin-Kaczorowska

Ocena zmian anatomicznych i morfometrycznych gałki ocznej po wykonanej kapsulotomii laserem Nd:YAG

Promotor -    Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Recenzenci -    Prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
       Dr hab. n. med. Ewa Proniewska – Skrętek

Wtórne zmętnienie torebki tylnej soczewki / zaćma wtórna, ang. Posterior Capsule Opacification- PCO/ jest powszechnie 
występującym późnym powikłaniem operacji usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. 
PCO powoduje głównie pogorszenie ostrości wzroku do dali i podczas czytania, zmniejszenie poczucia kontrastu oraz 
postrzeganie rozpraszania światła. Leczenie PCO polega na wykonaniu kapsulotomii z użyciem lasera neodymowego YAG 
generującego fale elektromagnetyczne o długości 1064 nm. Z wykonaniem Nd:YAG kapsulotomii, mającej na celu prze-
rwanie ciągłości torebki tylnej soczewki za pomocą fali uderzeniowej lasera, wiążą się potencjalne zmiany anatomiczne 
i morfometryczne gałki ocznej, które mogą wpływać na czynność narządu wzroku. W pracy wyznaczono 5 celów, które 
zawierają m.in. analizę zmian parametrów morfometrycznych gałki ocznej, rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
najlepszej skorygowanej ostrości wzroku, analizę korelacji miedzy nimi oraz wpływ mocy impulsu i sumy energii lasera 
zastosowanej do zabiegu na powyższe. W trakcie prowadzenia badań wykonano kilkaset zabiegów Nd:YAG kapsulotomii, z 
których kryteria włączenia spełniło 70 chorych. Pacjenci byli kilkukrotnie monitorowani przez okres 12 mcy po laseroterapii.                     
http://wojlek.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/01/streszczenie-lek.-Katarzyna-Rusin-Kaczorowska.pdf
http://wojlek.umed.lodz.pl/?p=4993

Informacja Naczelnej Izby Lekarskiej

Aktualności

Doktorat
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Wiele wskazuje na to, że historia użycia glifosatu, jako najczę-
ściej stosowanej substancji czynnej wykorzystywanej w ochro-
nie roślin, coraz bardziej przypomina historię słynnego DDT. 
Ten insektycyd, zsyntetyzowany kilkadziesiąt lat temu, dał jego 
odkrywcy Nagrodę Nobla. Po wielu latach jego powszechne-
go użycia uzyskano przytłaczające dowody naukowe, wska-
zujące na jego wybitnie toksyczny wpływ nie tylko na owady, 
ale na wszystkie organizmy żywe, w tym także na człowieka. 
O ostatecznym zakazie jego stosowania, po dziesięcioleciach 
oporu przemysłu chemicznego, zadecydowała słynna książka 
Rachel Carson „Milcząca Wiosna”, której pierwsze wydanie uka-
zało się w 1962 roku, a następnie setki publikacji naukowych, 
informujących o toksyczności DDT. Teoretycznie DDT jest już 
historią, jednak jego pozostałości notowane są wszędzie, tak-
że w mleku karmiących kobiet, praktycznie w całym świecie. 
Nie ulega biodegradacji, a jedynie rozproszeniu w środowisku 
(ale w niektórych jego elementach akumulacji). Podobnie in-
formowano pierwotnie rolników i konsumentów żywności, 
że glifosat ulega rozkładowi biologicznemu. Fakty okazały się 
całkowicie odmienne od przemysłowej propagandy – glifosat 
nie ulega biodegradacji, wprost przeciwnie kumuluje się w za-
sobach wodnych, glebowych, w żywności, a ostatecznie także 
w organizmach żywych. Zasadniczo należy operować nazwą 
substancji czynnej – glifosat, bowiem po wygaśnięciu ochro-
ny patentowej, na światowych rynkach funkcjonuje kilkaset 
herbicydów o różnych nazwach, które zawierają tę substancję 
czynną.

Nasz, czyli konsumentów żywności problem polega na tym, 
że badania dotyczące toksyczności chemicznych środków 
ochrony roślin najczęściej wykonywane są na zlecenie i za 
pieniądze ich producentów. Dopiero po wygaśnięciu ochro-
ny patentowej, a więc zasadniczo po kilkudziesięciu latach, 
docierają do nas opublikowane wyniki badań, wykonanych 
przez niezależnych naukowców. I właśnie wtedy otrzymujemy 
autentyczne, rzetelne wyniki i wnioski. W taki sposób postą-
piła Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), bę-
dąca wyspecjalizowaną agendą WHO, która dokonała oceny 
rezultatów badań naukowych wykonanych na całym świecie, 
odnoszących się do glifosatu. Najbardziej istotne były bada-
nia bibliometryczne, zrealizowane przez kilkunastu wybitnych 
światowych onkologów. Rezultaty tego typu analizy okazały 
się całkowicie odmienne od wiedzy przekazywanej nam przez 
sponsorowane publikacje. 

Glifosat zaliczono do kategorii A2 . „Grupa A2 to czynniki o 
podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi. Istnieją ograni-
czone dowody działania rakotwórczego na ludzi oraz wystar-
czające dowody działania rakotwórczego na zwierzęta ekspe-
rymentalne, które można wiązać z działaniem rakotwórczym 
na ludzi” . W podobny sposób związki rakotwórcze klasyfikuje 

większość organizacji, w tym Komisja Europejska, a także Ame-
rykańska Konferencja Higienistów. Wbrew pozorom jest to 
zagrożenie niezwykle silne, wskazują na to przecież badania 
wykonane na zwierzętach. W przypadku ludzi dostępne mogą 
być jedynie wyniki badań populacyjnych (z oczywistych po-
wodów nie można wykonywać badań na człowieku w sposób, 
który mógłby zdobyć uznanie naukowe). Jednak badania po-
pulacyjne także dostarczają dowodów, przykładem może być 
cykl badań wykonanych na całym świecie, w których wykaza-
no bardzo istotne narażenie rolników na skutki oddziaływania 
glifosatu na ich organizm. 

Uwagi przemysłu chemicznego, mówiące o braku dowodów 
negatywnego oddziaływania glifosatu na organizm człowieka 
są już bardzo nieaktualne i przestarzałe. Takich dowodów jest 
mnóstwo, przykładem niech będzie przeglądowa publikacja, 
której streszczenie zacytowano poniżej: „Glifosat (N-fosfonome-
tyloglicyna) to składnik preparatów herbicydowych, stosowa-
nych do ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych. W artykule 
analizie poddano dane (głównie z publikacji z lat 2010–2013) 
dotyczące działania glifosatu i zawierających go preparatów w 
ostatnim dziesięcioleciu. Omówiono także narażenie zawodo-
we na ten związek. Początkowe doniesienia o rzekomej bio-
degradowalności glifosatu w środowisku okazały się błędne. 
Stwierdzono, że zostaje on w glebie i z wodami podziemny-
mi może docierać do ludzi. Według najnowszych publikacji 
glifosat u ludzi wykrywany jest w niskich stężeniach we krwi. 
Badania wskazują też na związek między stosowaniem glifo-
satu a zachorowalnością ludzi na raka. Publikacje przytoczone 
w niniejszym artykule, które wskazują na możliwość indukcji 
zmian nowotworowych przez ten herbicyd, spowodowały 
kontrowersje i zaniepokojenie w świecie naukowym. Opisu-
jąc w niniejszej pracy niekorzystne działanie glifosatu i jego 
preparatów, skupiono się także na publikacjach dotyczących 
jego roli w zaburzeniach hormonalnych poprzez hamowanie 
ekspresji białka StAR (steroidogenic acute regulatory protein) 
oraz inhibicję aromatazy. Przedstawiono informacje wskazują-
ce na to, że preparaty zawierające glifosat mogą zachowywać 
się jak typowe modulatory hormonalne. Opisano proces two-
rzenia reaktywnych form tlenu (RFT) pod wpływem działania 
glifosatu oraz zmiany w systemie redox komórki. Omówiono 
jego wpływ na nekrozę i apoptozę komórek. Ponadto scharak-
teryzowano jego wpływ na aktywność acetylocholinoesterazy, 
wykazując, że glifosat jako herbicyd fosfonianowy nie hamuje 
bezpośrednio aktywności tego enzymu. Zauważono, że liczne 
prace zgodnie wskazują na wyższą toksyczność preparatów 
zawierających glifosat od toksyczności samej substancji czyn-
nej. Omówione zagadnienia jednoznacznie sugerują koniecz-
ność prowadzenia dalszych prac oceniających toksyczność 
glifosatu i jego preparatów oraz powodowanych przez nie 
zagrożeń dla ludzi” .

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Politechnika Rzeszowska
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Zagrożenia środowiskowe i zdrowotne związane 
z użyciem herbicydu Roundup (substancja czynna glifosat)

Ekologia i zdrowie
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Zacytowana publikacja to tylko przykład. Autor niniejszej 
pracy dysponuje bogatą bibliografią z tego zakresu (także w 
odniesieniu do genetycznie modyfikowanych organizmów, 
bowiem to właśnie linia roundup ready, czyli zmienione ge-
netycznie odmiany roślin uprawnych odpornych na glifosat, 
zadecydowała o nieprawdopodobnym w skali świata wzroście 
zużycia glifosatu.  Glifosat pijemy wraz z wodą, konsumujemy z 
żywnością oraz wdychamy z powietrzem – w badaniach wyko-
nanych w USA wykazano, że 80% próbek powietrza zawiera co 
prawda śladowe ilości glifosatu, jednak powietrzem oddycha-
my przez całe życie. Paradoksem jest jeszcze inny fakt – wraz 
w wprowadzeniem do uprawy genetycznie modyfikowanych 
odmian odpornych na roundup drastycznie podniesiono próg 
możliwych pozostałości tego związku w produktach żywno-
ściowych i w paszach. Takie postępowanie budzi przynajmniej 
zdumienie: wcześniejsza, oparta na pewnej logice dopuszczal-
na pozostałość, pod wpływem nacisku lobby przemysłowego 
została drastycznie zwiększona, a przecież mamy do czynienia 
ciągle z tym samym związkiem chemicznym. „Wraz ze zwięk-
szeniem upraw roślin modyfikowanych genetycznie w zakre-
sie odporności na glifosat wzrasta narażenie na ten herbicyd. 
Wprowadzając na rynek Unii Europejskiej soję Roundup Ready 
(soja RR), 200-krotnie zwiększono europejską normę pozosta-
łości glifosatu w ziarnie (z 0,1 mg/kg do 20 mg/kg) (20). Jak 
podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations – FAO), soja RR zawiera nawet do 17 mg 
glifosatu na 1 kg ziarna ”. Takie postępowanie jest kuriozalnym 
zaprzeczeniem unijnej zasady przezorności. 

Spośród dziesiątków, a może setek publikacji naukowych, któ-
rych autorzy prezentują udowodnione skutki negatywne od-
działywania genetycznie modyfikowanych organizmów i gli-
fosatu na środowisko i człowieka, na szczególne podkreślenie 
zasługuje praca Seraliniego i współautorów . Oczywiście, wyni-
ki tych badań były i są podważane przez przemysł chemiczny, 
a samego autora próbowano zdyskredytować. Tym razem za-
bieg ten się nie udał, bowiem profesor uzyskał poparcie wielu 
wybitnych, światowej sławy naukowców. 

Czym jest więc glifosat i jak nam zagraża? Dokonując bardzo 
uproszczonej syntezy niezależnych badań naukowych, zwraca 

Ekologia i zdrowie

uwagę jego możliwe działanie kancerogenne (jednoznacznie 
udowodnione w doświadczeniach ze zwierzętami), wywoły-
wane problemy z rozwojem płodu u kobiet, zmiany w DNA, 
związane z wywoływaniem stresu oksydacyjnego, pojawianie 
się wad wrodzonych, zakłócanie procesu spermatogenezy, 
co prowadzi do bezpłodności, a także szerokie działanie tego 
związku jako modulatora hormonalnego – oznacza to bardzo 
groźny wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego. 

Objętość tego artykułu jest bardzo ograniczona, za-
interesowanych zapraszam do współpracy ze mną: 
lwozniak@prz.edu.pl

Czy w świetle badań naukowych powinniśmy unikać glifosa-
tu i produktów rolniczych, które zawierają dużo pozostałości? 
Oczywiście, że tak, a przynajmniej nie stosujmy go jako total-
nego herbicydu w ogródkach działkowych, przydomowych 
trawnikach, a już na pewno nie tam, gdzie bawią się dzieci. 
Zróbmy też wszystko, aby dalsze używanie glifosatu zostało 
całkowicie zabronione.

----------
1 International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, 
IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insec-
ticides and herbicides, 20 March 2015.
2 Czerczak Sławomir, Klasyfikacje chemicznych czynników rakotwórczych 
– przegląd, BEZPIECZEŃSTWO PRACY 1/2004, s. 1-14.
3 Marta Kwiatkowska, Paweł Jarosiewicz, Bożena Bukowska, GLIFOSAT I 
JEGO PREPARATY – TOKSYCZNOŚĆ,
NARAŻENIE ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE, Medycyna Pracy 
2013;64(5):717–729.
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations: Pesticide re-
sidues in food – 2005. Report of the joint meeting of the FAO panel of 
experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO 
Core Assessment Group on pesticide residues. Geneva, Switzerland, 20–29 
September. FAO Plant Production and Protection Paper 183. WHO, FAO, 
Rome 2005 [cytowany 17 lipca 2013]. Adres: http://www.fao.org/filead-
min/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPR05re-
port.pdf, Cyt. za: Marta Kwiatkowska, Paweł Jarosiewicz, Bożena Bukowska, 
GLIFOSAT I JEGO PREPARATY – TOKSYCZNOŚĆ, NARAŻENIE ZAWODOWE I 
ŚRODOWISKOWE, Medycyna Pracy 2013;64(5):717–729.
5 Seralini G., Clair E., Mesnage R., Gress S., Defarge N., Malatesta M. i wsp.: 
Long term toxicity of Roundup herbicide and a Roundup-tolerant geneti-
cally modified maize. Food Chem. Toxicol. 2012;50:4221–4231.

PODZIĘKOWANIE

Wyrażam najgłębszy szacunek, uznanie i wdzięczność za koleżeńską i profesjonalną pomoc, dla P.T. Lekarzy, 
którzy mnie leczyli i nadal to czynią. Na pierwszym miejscu kieruję te podziękowania do Szanownych Pań: 
dr med. Jolanty Starzak - Gwóźdź, mego lekarza prowadzącego, której „wszystko” zawdzięczam. Tak samo jestem 
wdzięczny Pani dr med. Magdalenie Glazer - Stefańskiej, za dalsze prowadzenie szpitalne. Dziękuję Panu dr med. 
Wacławowi Bętkowskiemu z Zespołem, za szybkie wyprowadzenie z N.N., co umożliwiło dalsze leczenie ope-
racyjne. W kolejności dziękuję doskonałemu Zespołowi Ortopedii Onkologicznej w Brzozowie, z ordynatorem 
Panem dr med. Grzegorzem Guzikiem, a przede wszystkim Panu dr med. Robertowi Gliściakowi, który przepro-
wadzał operację. Dziękuję też zespołowi anestezjologów za „książkowo” bezbolesny przebieg zabiegu i okresu 
pooperacyjnego. 

Jestem Państwu wszystkim niewymownie wdzięczy.
Bogdan Paraponiak, lekarz senior
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Pisanie jest zatrzymaniem chwili

Rozmowa z lek med.  Anną Siwińską specjalistą ginekologii i położnictwa z Dębicy

Hobby

Czy spotkała się Pani z Juliuszem Machulskim?

Osobiście nie, czego bardzo żałuję, szansa jednak na takie 
spotkanie nadal jest, gdyż mój scenariusz nadal „dojrzewa” 
w szufladzie i coraz dopisuję nowe wątki. Gdybym jednak 
w owym czasie spotkała Mistrza w windzie-musiałabym zali-
czyć „ test windy”. To znaczy w ciągu trzech sekund-  jednym 
zdaniem opowiedzieć logline- czyli cały scenariusz 90mi-
nutowego filmu-tak aby Go zainteresować . To na wypadek 
gdyby Juliusz Machulski naprawdę wszedł do owej windy, 
która wiozła mnie do Szkoły Scenariopisarstwa Filmowego 
Dla Początkujących Wiktora Piątkowskiego (tego samego, 
który jest współautorem scenariusza do filmu „Wataha”). Tam 
uczyłam się sztuki pisania scenariuszy filmowych.  Szkoła  
Wiktora mieści się w tym samym budynku  co  Studio Filmo-
we Zebra Juliusza Machulskiego na ul. Puławskiej w Warsza-
wie. Całe lato 2012 od czerwca do końca września co week-
end brałam udział  w tych warsztatach.
Dlaczego to robiłam?
To był impuls. Ogłoszenie o kursie nalazłam w internecie. 
Zadzwoniłam, zapytałam o średnią wiekową aplikantów na 
kurs- i zaznaczyłam, że jestem starą lekarką i czy byli już tak 
podeszli wiekiem kursanci? Wiktor stwierdził, że jakiś kolega 
chirurg z północnej Polski popełnił tak świetny scenariusz 
mając lat 70-czyli lepiej ode mnie, że teraz wystawiają jego 
sztukę (od dziś nie wiem o czym) w Nowym Jorku obok An-
drew  Lloyda Webbera -i połknęłam haczyk.  Lubię pisać a 
poza tym w tamtym czasie miałam potrzebę zrobienia cze-
goś kompletnie innego niż to co robię od tylu lat. Przyznam 
ze wstydem- że dopiero w czasie tych warsztatów  dokładnie 
obejrzałam film Casablanka, bo wtedy kiedy wszyscy się  za-
chwycali tą produkcją filmową, ja byłam pochłonięta  medy-
cyną.
Spotkałam tam bardzo ciekawych, wspaniałych ludzi, głów-
nie dziennikarzy- o wielu z nich pewnie nieraz usłyszymy, bo 
- tu cytuję pana Piotra Wereśniaka- tego od Killerów - sce-
nariusza się nie pisze, tylko scenariusz się poprawia.   Proces 
dojrzewania takiego scenariusza trwa wiele lat. Mój też doj-
rzewa. Od tej chili nic już nie będzie takie jak było. Skończyła 
się dla mnie era spokojnego oglądania filmu. Ja teraz filmu 
nie oglądam. Ja film  rozbieram. Na czynniki pierwsze.
Ponieważ wszyscy nawzajem czytaliśmy swoje teksty-kole-
dzy z kursu mój scenariusz uważali za ciekawy. No cóż, po-
nieważ najlepiej pisze się o tym co znane -mój oczywiście 
dotyczył medycyny. A że medycyna jawi się jako wiedza po-
niekąd tajemna, stąd zaciekawienie.

Kiedy narodził się pomysł, żeby pisać?
 
Zawsze miałam wiele różnych zainteresowań od malarstwa 
po ogrodnictwo. Ale od szkoły podstawowej lubiłam pisać. 
Np przedstawienie na zakończenie roku szkolnego   dla na-
uczycieli, bywałam też reżyserem  uczniowskich spektakli.  
Potem w szkole średniej mój nauczyciel języka polskiego w 

Liceum Zamoyskiego w Lublinie  twierdził,  że powinnam 
zostać – oczywiście-znaną pisarką, gdyż tu cytat” od innej 
strony widzę problem”.
Ale mnie wydawało się to mało praktyczne .Wolałam studio-
wać medycynę, gdyż zawsze z uporem maniaka chciałam 
pomagać wszystkim, nawet tym, którzy mnie o to nie prosili. 
Poza tym lubię pisać o tym co bliskie, co wynika z doświad-
czenia. Mam też w sobie dużo niepoprawnego optymizmu. 
Porażki próbuję przekuć na sukces a moje szklanki są raczej 
do połowy pełne ...

Takie cechy chyba pomagają w realizacji zawodowej, wy-
brała Pani nie łatwą  zabiegową specjalność jaką jest gi-
nekologia, gdzie nie brakuje trudnych przypadków...

To prawda, od wielu lat poza ginekologią zajmuję się usg 
piersi, co sprawia, że rozpoznaję nowotwory piersi, muszę złą 
wiadomość przekazać pacjentce. W takich chwilach przywo-
łuje wszystkie pozytywne przypadki, staram się tak pokiero-
wać rozmowę żeby  pacjentka nabrała nadziei i była  skłonna 
do podjęcia leczenia. Oczywiście nie wypowiadam słów bez 
pokrycia,  szukam dla pacjentek najszybszych możliwości 
pomocy poprzez skierowanie do kolegów onkologów. Pa-
cjentki do mnie wracają na kontrolne badania ginekologicz-
ne podczas terapii onkologicznych. I kiedy mija wiele lat od 
rozpoznania, a dzisiaj jest dobrze, żartujemy, trochę nie chce-
my już pamiętać co było- to myślę, że wybrałam najpiękniej-
szy zawód na świecie. I wtedy zdarza mi się robić taki pamięt-
nikowe zapiski, gdzie zachowuję  spotkania z pacjentkami, 
ich i moje odczucia.
Skala emocji w mojej specjalizacji  jest ogromna, tuż po stu-
diach  pracowałam PSK 4 w Lublinie, później w przychod-
ni, teraz w swoim gabinecie. Każdego dnia do nas pacjenci 
przynoszą swoje sprawy. Przeżywamy je z nimi a  rozpiętość 
emocjonalna  i związany z nimi stres dla obu stron bywa 
wielki.
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Hobby

Czy pisanie traktuje Pani jako tylko relaks, odskocznię 
odreagowanie?

To dla mnie na pewno chęć zatrzymania tej właśnie chwili. Ale 
moje „pisanie” ma też przełożenie praktyczne. Piszę czasami 
do lokalnej prasy właśnie na tematy profilaktyki zdrowotnej, 
głównie w zakresie mojej dziedziny zawodowej. Zauważam 
po takich publikacjach większe zainteresowanie pacjentek 
profilaktyką.  Miałam po takich artykułach przypadki rozpo-
znania zaawansowanych raków. Pacjentów staram się trakto-
wać tak traktować jakbym sama chciała być traktowana.

I przelewa Pani te spotkania na papier, zachowuje je, pa-
cjentki nie są numerami statystycznymi choroby ale oso-
bami pełnymi skrajnych emocji, lęku czy radości.
Ma pani jakiś rytuał pisania? Potrzebne są cisza, piękne 
pióro czy może wystarczy zwykły zeszyt?

Wystarczy mój  komputer. 
Myśl naczelna- Pisz!
A druga-Ale kto to zechce czytać?
Nie chcę by te emocje odeszły w zapomnienie, więc w wol-
nych chwilach siadam i piszę. Musze przyznać, że się mobili-
zuję „zrywami”. Przychodzi moment.
W Szkole Scenopisarstwa – nauczyłam się  samodyscypliny,  
szybkiej selekcji tekstu,  pisania w odpowiednim formacie( a 
to trudne-zapewniam- patrz celtx scriptwriting) a co najważ-
niejsze na określony „deadline”, co nie było to proste- pracu-
jąc równocześnie zawodowo. Musiałam przede wszystkim 
przełamać nieśmiałość przed obnażeniem własnych myśli i 
przeżyć i przekazaniem ich innym...

Będzie Pani kolejną autorką w Biuletynie lekarskim, 
ten cykl nazwaliśmy  „Z pamiętnika Starego Doktora”. 
A co w nim przeczytamy?

Każdy z nas ma jakieś niezapomniane przygody medyczne 
i pewnie wielu kolegów lekarzy mogłoby się włączyć do 
tych opowieści.  Najpiękniejsze  to te, które kończą zapa-
miętamy na długo. Jestem szczęśliwa, kiedy uda mi się po-
móc, doprowadzić do dobrego finału. Np historia sprzed 
10 lat, która zamknęła koło w ostatnich tygodniach. Młoda 
dwudziestoparoletnia kobieta(tu pozdrawiam serdecznie 
kolegę Romka-operował naszą wspólną pacjentkę), podej-
rzenie mięsaka macicy, skrajne emocje, wspólne konsulta-
cje, decyzja o pogłębionej diagnozie, włącza się w to kil-
ku lekarzy, jest ryzyko ale nie usuwamy w całości narządu 
rodnego. A happy end ? Kilkanaście dni temu pacjentka po 
10 latach od tego wydarzenia trafia do mojego gabinetu  
abym... poprowadziła jej trzecią ciążę! Czyż to nie jest naj-
piękniejsza chwila w życiu lekarza?  I czy nie warto tego 
zatrzymać na kartkach papieru? A wracając do mojego sce-
nariusza-to myślę, że może Juliusz wkrótce go zrealizuje i 
wtedy będziemy zrywać boki ze śmiechu gdyż to jest oczy-
wiście komedia kryminalna...

...I o tym między innymi  przeczytamy  w Pamiętniku  
Starego  Doktora.
                                                                                       
Dziękujemy pięknie za rozmowę.

Życie i medycyna
Życie to  wyzwanie
miłość , radość, znój i ból
W imię spotkania z Tobą 
Nadzieja  żywi mnie  Panie

Życie jest jedyną okazją aby pożyć. Skromne nie inwazyjne podejście 
do rzeczywistości w której brałam udział opisuję na swój sposób, ale jak 
mawiał  Woody Allen- w świecie ludzi tylko  subiektywność jest obiektyw-
na. Inni ludzie z pewnością opisali by to inaczej, zapamiętali inne momen-
ty. Wykształcone ścieżki pamięci jaki smak życia pamiętają?

Czy można opisać wszystko?
Miłość do istnienia ciała jest darem Wszechpotęgi i trzeba o nie dbać.
Estetyczne potrzeby człowieka zaspokaja między innymi literatura 

piękna, najpiękniejsze ogrody przestrzeni słowa- Pałaców Słowa
Pisarze i poeci potrafią tu teraz ubrać materię słowa w ulotne przeżycia 

i doznania, nawet te zwyczajne.
Czasem uśmiech jest najpiękniejszym wierszem. Jest siłą mądrze poj-

mowanej  kobiecości także człowieczeństwa. W szczelinie czasu do uśmie-
chu ja  dodaję pisanie. 

Pogłębiło mi się spojrzenie w głąb siebie, moje życie wydaje mi się 
pełniejsze.

Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej
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ZATEM – CZAS NAJWYŻSZY, ABY POZNAĆ NASZĄ ZŁOŻONĄ 
HISTORIĘ DOLNEGO ŚLĄSKA, KTÓRY ZADZIWIA BOGACTWEM 
KULTURY, WSPANIAŁYMI ZABYTKAMI, BURZLIWYMI DZIEJAMI, 
DLATEGO OD 30.05.2016R. DO 04.06.2016R. NIEZŁOMNI EME-
RYCI PODĄŻALI SZLAKIEM CYSTERSKIM POZNAJĄC PERŁY 
DOLNEGO ŚLĄSKA. A TO DZIĘKI PANU MARKOWI OSAKOWI, 
KTÓRY Z WIELKĄ TROSKĄ I PIECZOŁOWITOŚCIĄ OPRACOWAŁ 
TAK NIEZWYKŁA TRASĘ I JESZCZE NAS POŻEGNAŁ. DZIĘKUJE-
MY!...

Historia Śląska łączy się z początkiem panowania Dynastii Pia-
stów czyli I połową IX wieku, kiedy to jego księstwo było rozle-
głe, posiadało liczne i potężne grody, w 960r. kroniki zachodnie 
po raz pierwszy zanotowały imię Polski i Księcia Mieszka.

Przyjęcie chrześcijaństwa w 960r. umożliwiło Polsce dostęp do 
skarbów kultury duchowej zachodu, a także niezmierny zasób 
wiedzy w dziedzinie prawa, administracji, polityki. Jednakże od 
początku swego istnienia Polska wrogo była traktowana przez 
Niemcy, czego dowodem jest pierwsza znana w dziejach bi-
twa pod Cedzyną już 972r., w której zwycięstwo Polskie było 
zupełne. 
Śledząc historię Polski – szczególnie Śląska – okazuje się, że 
naszym odwiecznym wrogiem były Niemcy, a także sprzymie-
rzone z nimi Czechy. W okresie rozbicia dzielnicowego Czeska 
Dynastia Luksemburgów zmusiła do złożenia hołdu większość 
książąt śląskich i gdy na początku XIV w nastąpiło zjednocze-
nie Polski – to już bez Śląska. W 1526r. wraz z całymi Czechami 
przeszedł on w ręce Habsburgów. W 1675r. zmarł ostatni Piast 
Jerzy Wilhelm, w 1707r. ostatnia Piastówna – jego siostra Karo-
lina. Wtedy na bogaty Śląsk uderzyły Prusy. Doszło do trzech 
wyniszczających wojen śląskich w latach 1740 – 1763. Więk-
szość Śląska znalazła się w granicach Prus i tak było do 1745r.

Pomimo toczących się wojen, zmienności losu, nachalnej 
germanizacji – Śląsk zachował swoją Polską tożsamość i przez 
„VI wieków okupacji” nie zatracił poczucia przynależności do 
macierzy. Jak to było możliwe? Było – ponieważ pomimo licz-
nych zdrad, intryg, walk o władze za wszelką cenę – nawet za 
cenę oddania Śląska Niemcom – Polska ostała się i przetrwała 
dzięki pracy, męstwu i poświęceniu narodu pod politycznym 
przywództwem dynastii rdzennie Polskiej. Najbardziej mrocz-
ny okres za Piastów to rozbicie dzielnicowe, ale i wtedy nie-
mal ciągle ktoś myślał o scaleniu państwa, gdyż w tym rodzie 
zdarzało się nie raz, że po znakomitym ojcu dziedziczył równie 
wybitny syn – Bolesław Chrobry po Mieszku I, Bolesław Śmia-
ły po Kazimierzu Odnowicielu, Henryk Pobożny po Brodatym, 
Kazimierz Wielki po Łokietku.

Co pozostało w kulturze po wielkiej dynastii? Okazuje się, że 
bardzo wiele. Początek najwspanialszych miast i pomników ar-
chitektury – to dziedzictwo po Piastach. Dla Śląska wiek XIII to 
okres świetności.

W 1231r. Władysław Laskonogi zapisał swe ziemie i prawa Hen-
rykowi Brodatemu. Ówczesny Śląsk wyróżniał się od innych 
dzielnic Polski rozwojem gospodarczym, kulturą oraz bliskimi 
związkami z Europą zachodnią. Istniało tam w tym czasie 66 
grodów, otoczonych podgrodziami, czyli osadami o charak-
terze miejskim. Rozwijało się hutnictwo oraz górnictwo, m.in. 
wydobywano srebro. 

Henryk Brodaty był synem Bolesława Wysokiego, wnukiem Bo-
lesława Wygnańca, jego matka Adelajda (hrabianka Sulzbach) 
była Niemką. Henryk ożenił się z Jadwigą, którą jeszcze w XIII 
w. kościół zaliczył w poczet świętych. Była rodowitą Niemką, 
księżniczką Meranu. Od dziecka wychowywana była we Fran-
cji i Polsce, znała nasz język. Wychodząc za mąż miała 12 lat, 
pierwsze dziecko urodziła 3 lata później. W 1209r. – po urodze-
niu 6 dzieci – małżonkowie złożyli w Katedrze Wrocławskiej 
ślub dozgonnej czystości, na pamiątkę tego zdarzenia książę 
zapuścił brodę, której nigdy nie strzygł, stąd jego przydomek. 
Jadwiga odtąd rozpoczęła surowy żywot mniszki.

Jej ukochane dzieło to kościół i Klasztor w Trzebnicy, który 
budowano od 1203r. Bazylika jest jedną z 12 największych 
budowli XII wiecznych w Europie środkowej, zaliczana do za-
bytków klasy 0. Był to pierwszy klasztor zaliczony dla mniszek 
zakonu cysterskiego, który był ośrodkiem edukacji religijnej 
kobiet. Służył wychowaniu dziewcząt.

Księżna Jadwiga osobiście angażowała się do pracy społeczno-
-charytatywnej, wspierała biednych, matki oczekujące dziecka, 
wdowy, sieroty, więźniów.

Kościół konsekrowano w 1219r., w ciągu wieków był przebu-
dowywany. Obecnie jest w stylu barokowym, chociaż posiada 
zachowane części w stylu romańskim – krypta św. Bartłomieja 
oraz gotycki portal z 1290r. ze sceną ukrzyżowania w Tympa-
nonie. Szczególne miejsce w kościele zajmuje kaplica św. Ja-
dwigi, która jest dziełem wnuka patronki Śląska oraz jej córki 
Gertrudy – pierwszej sieni klasztoru Trzebnickiego. Budowano 
ją w latach 1268 – 1269 po kanonizacji Jadwigi. Wspaniały mar-
murowy sarkofag pochodzi z XVII w. i jest dziełem Marcina Bie-
lawskiego z warsztatu krakowsko – dębnickiego.

I jeszcze jedno. Przez całe średniowiecze Trzebnicą i okoliczny-
mi miejscowościami rządziły ksienie z rodu Piastów, przeważ-
nie śląskie księżniczki, które dbały o rozwój miasta i klasztoru aż 
do 1810r. kiedy to nastąpiła jego kasacja na zlecenie Prus. Ale 
kult św. Jadwigi nie zaginął, wprost przeciwnie – rozszerzał się, 
bowiem w czasach utraty Śląska była ona orędowniczką i po-
cieszycielką, a nade wszystko nadzieją na odrodzenie. I tak jest 
do dzisiaj. Trzebnica stała się śląską Częstochową. Pielgrzymują 
tu ludzie z całego świata. Przemierzając dużą i małą ścieżkę św. 
Jadwigi bo tu jednoczą się dawne Polskie tradycje z nowa pol-
ską rzeczywistością.

Kolejnym odkryciem „ na szlaku Cystersów” jest Henryków. Hi-
storia opactwa Cysterskiego w Henrykowie tworzona przez VIII 
w. (w 1222r. fundacja klasztoru za sprawą kanonika Mikołaja, 
1927r. przybycie pierwszych mnichów z Lubiąża z pierwszy 
opatem Henrykiem, 1228r. konsekracja pierwszego drewnia-
nego kościoła) stanowi niezwykle ważny element dziedzictwa 
kulturowego Dolnego Śląska. Przez wieki kompleks ulegał licz-
nym zniszczeniom i grabieżom, a pomimo to przetrwał, jest 
odbudowywany. Funkcjonują w nim: Metropolitalne Semina-

„Cudze chwalicie, 
swego nie znacie...”
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rium Duchowne, Dom Opieki im. Św. Jadwigi, Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej im. Jana Pawła II oraz Katolickie Liceum ogól-
nokształcące im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. 
Szkoła powstała jako miejsce szczególnej szansy wszechstron-
nego wykształcenia i wychowania dla chłopców z archidiecezji 
wrocławskiej. 

Kościół parafialny pod wezwaniem NMP i Św. Jana  Chrzciciela 
wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany – w latach 
1682 – 1685 osiągnął obecny barokowy styl. Szczególna uwa-
gę zwracają  unikalne na skale europejską drewniane stalle, 
wybitne dzieło śląskiej snycerki, których budowa trwała 150 
lat i została zakończona w 1709r. w prezbiterium kościoła, ba-
rokowym ołtarzu głównym zachwyca obraz najsłynniejszego 
śląskiego malarza epoki baroku Michała Willmana. Zabudowa-
nia klasztorne, które powstały w latach 1681-1702 znajdują się 
cenne zabytki świadczące o kunszcie rzemieślniczym i malar-
skim np. Sala Purpurowa, Sala Dębowa w której eksponowana 
jest wierna kopia Słynnej Księgi Henrykowskiej, Sala Żółta, re-
fektarz z pięknym rokokowym piecem, Kaplica Klaryska. 

Opactwo otoczone jest rozległym parkiem krajobrazowym w 
którym przy okazji spaceru można odpocząć, porozmyślać o 
trwaniu i przemijaniu, sensie życia. 

A co po nas zostanie? 
Pełni wrażeń i wiedzy docieramy do najstarszej i najwspanial-
szej perły cysterskiej – Lubiąża. 

W 1171r. przybyli tu cystersi i już w XII w. stanął tu romański 
kościół WNMP. W XIV w. na jego miejscu Gotycka Bazylika, a 
w XVII przysłonięty został barokowa fasadą. Do kościoła przy-
lega dwuskrzydłowy pałac opatów wzniesiony na przełomie 
XVII i XVIII w. To tutaj znajduje się imponująca Sala Książęca, 
której wejście podtrzymują gigantyczne figury tzw. Maurów i 
którą zdobią freski, liczne sztukaterie i rzeźby. Ogromny plafon 
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przedstawia apoteozę wiary, a w narożach sali stoją rzeźby – 
wyobrażenia 4 kontynentów. 
Serce boli chodząc po wspaniałych krużgankach i salach go-
tyckich. Sala Rycerska – kompletnie zdewastowanych pod-
czas II wojny światowej zarówno przez Niemców, ale przede 
wszystkim bolszewików. Bowiem po 1945r mieścił się tu szpital 
armii radzieckiej, a od 1950 były tu składy muzealne i magazy-
ny książek. Na szczęście od 1996r. trwa remont i jest nadzieja, 
że ten wspaniały obiekt ocaleje.

Historia Dolnego Śląska obfituje w wiele cennych zabytków 
świadczących o wspaniałym rozwoju tego regionu w okre-
sie średniowiecza. Skupiając się na Szlaku Cysterskim warto 
uświadomić sobie, że to właśnie dzięki przyjęciu chrztu, a tym 
samym otwarciu na zachód Europy, Polska rozwijała się gospo-
darczo i duchowo, mogła konkurować z sąsiadami, zachowu-
jąc aspirację i trwając w tradycjach chrześcijańskich.

Mieszko I przyjmując chrzest odrzucił pogaństwo ponieważ 
jego państwo rozwinęło się i dojrzało do wielkich zadań szer-
szego, niż dawnej udziału w dziejach Europy. Otwarły się przed 
Polską nowe horyzonty, ale i trudności i niebezpieczeństwa, 
szczególnie ze strony sąsiadów, którzy nie sprzyjali wzmocnie-
niu monarchii. 

Zwiedzając stare piastowskie ziemie – Wrocław, Ząbkowice 
Śląskie, Legnicę, Jelenią Górę, Książ – zachwyceni wspaniało-
ścią zabytków musimy pamiętać, że wszystkie one powstały 
na ruinach starych piastowskich zamków i chociaż zmieniały 
właścicieli były rozbudowywane i modernizowane to ich ko-
rzenie są nasze, polskie.

Zatem – nie miejmy kompleksów, bądźmy dumni, kochajmy 
nasz kraj bo... piękna i bogata jest nasza Polska Cała.

Barbara Marczuk

Fot. K.Brzęk



22 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z PAMIĘTNIKA
STAREGO DOKTORA

Lek. med. Anna Siwińska

Dlaczego „ starego doktora” bo jak powszechnie wiadomo 
- tak jak i wino - dopiero stary, doświadczony doktor na-

biera mocy, stary doktor - to dobry doktor. A poza tym ten to 
dopiero ma do wspominania...

 
Najlepiej gdybyśmy już studia kończyli z długą, siwą brodą. 

Chętnie nadgryzieni od razu „zębem czasu”. Tak aby na starcie bu-
dzić zaufanie i respekt pacjentów.  

Pamiętam, jak przed laty odwiedziłam młodziutką koleżankę 
stomatolog w jej Gabinecie. Starszy mężczyzna zasiadł na fotelu 
poproszony przez asystentkę. Spojrzał na zbliżającą się młodziutką 
koleżankę dentystkę Beatkę z przerażeniem.

-To pani mi tego zęba wydrze?  zapytał przelękniony.
-A co? Boi się pan? zadziornie rzuciła Beatka.
-No niby  nie...A taka młoda pani -to w ogóle doktór?
-A co? Mam mieć wąsy i brodę???-odparła Beatka i zręcznym 

ruchem wydarła błyskawicznie zęba.
Faktem jest, że wyglądała podówczas tak młodziutko, że sama 

bym jej dała góra 17 lat...
Poza tym młodzi- o czym mieli by opowiadać???
Co najwyżej o LEPie.
Ja -głównie na kongresach i konferencjach medycznych- pod-

czas bankietów lub posiłków- jak zacznę z kolegami wspominać 
ciekawe zdarzenia albo trudne przypadki- to tak mogę dwa tygo-
dnie bez przerwy opowiadać. Oni też. Nie inaczej było na wrze-
śniowym kongresie na Mazurach W tym miejscu pozdrawiam gi-
nekologów Ewę i Andrzeja z Ciechanowa -miasta znanego z Dody.

Oczywiście z założenia NIE rozmawiamy o pracy- ale po chwili 
nawet nie wiemy kiedy- przez cztery godziny nie mówimy o ni-
czym innym. A to ciekawe przypadki. A to zdarzenia dyżurowe. No 
czasem -o podróżach. Im egzotyczniej tym lepiej.

Takoż się złożyło na ostatniej naszej(ginekologów) konferencji 
naukowej organizowanej( 8-10.09.2016-)przez znany polski kon-
cern farmaceutyczny w położonym na krańcach północnej Polski, 
otoczonym mazurskimi jeziorami- zamku krzyżackim.

Tematy były przednie. Ultrasonografia w patologii ciąży pierw-
szego trymestru.

Wykładowca charyzmatyczny. Tomku-kocham Cię!-oczywiście 
jako kursantka. Osobiście jestem Jego wielbicielką na tyle zago-
rzałą że zaliczyłam 5 Sieniaw, Zakopane rok temu, kilka Warszaw. 
A teraz jadąc za naszym GURU od USG aż pod Giżycko poczułam 
się jak nie przymierzając  jakiś fan club  podążający za muzykiem 
rockowym po kraju. Zapewniam, że na Tomka bardziej warto!

Ode mnie 700 kilosów jak nic. Ale było warto! Aldonko, przyja-
ciółko, dzięki, że mnie aż tam  zawiozłaś!

Wykłady i materiały przednie. Kolega Tomek ma tak fantastycz-
ne zdjęcia przypadków, o których mówi, jak nikt inny. Czekam na 
jego książkę  pt.” CAŁA MOJA(w domyśle-Mistrza)WIEDZA NT USG 
PŁODU”. Mistrz powiedział mi kiedyś, że tej książki nigdy nie napi-
sze bo mu się nie chce, ale ciągle mam nadzieję...

Może nawet mi dyktować!
Zamek Krzyżacki okazał się piękny, niezwykle rozbudowany a 

zarazem trudny komunikacyjnie. Tylko schodami dawałam radę 
dostać się do pokoju, gdyż windami-jak wszyscy- gubiłam się nie-
ustannie.

Większość z nas  ginekologów nocowała nie wiedzieć czemu 
w” skrzydle więziennym”. Moim zdaniem to przesada i nadgorli-
wość. Mam nadzieję, że był to czysty przypadek ze strony orga-
nizatorów(odbywały się tam jeszcze dwie inne konferencje nie 
medyczne). Zamek miał też mniej drastycznie nazwane skrzydła.

Ale  korytarz tego więziennego skrzydła był zgoła niebezpiecz-
ny. Otóż spowite mrokiem średniowiecza -co parę metrów -cza-
iły się stojące tam fotele tortur z tysiącem sterczących ku górze 
ostrych jak szpilka gwoździ. Zdecydowanie nie polecam. 

Wieczór bankietowy był szampański. Jedynie po braku roz-
dzierających krzyków z korytarza nocą -wnioskuję, że nikt nie 
usiadł na krzesłach tortur przypadkiem.

Wielu kolegów uprawiało z rana intensywny jogging( szczerze 
podziwiam). Sama wystartowałam 6.30 nad spowite mgłą  jezio-
ro. Ale po 3km wpadły mi w oko dwa łabędzie, z którymi posta-
nowiłam wykonać sobie selfie.  Zumu w komórce nie mam, więc 
zbliżałam się jak mogłam. Pogoniły mnie, wykazując się brakiem 
współpracy w pozowaniu i waleniem dziobami w łódkę stojącą 
przy brzegu. To wybiło mi z głowy skutecznie biegi nad jeziorem 
o poranku w kolejne dni.

To ograniczyło moją aktywność joggingową do zamkowych 
schodów. Schody owe były wysoce niebezpieczne (nawet przed 
bankietem). Można było się na nich zabić z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa. A co najmniej złamać obie nogi. W  moim przypadku 
poskutkowało to wyjściem na uroczystą kolację w sukni wieczoro-
wej i w adidasach. Szpilki zostały na dnie walizki.

 W zamku przygoda goniła przygodę. Podczas śniadania zam-
kowego- po trzeciej kawie ( noc była krótka)  nabrałam fantazji  
nabycia dwóch bochenków krzyżackiego chleba w prezencie dla 
najbliższych. Pyszny i własnoręcznie wykonany w Zamku, przez 
potomków Krzyżaków. Jakież było moje zdziwienie, gdy w recep-
cji przy płaceniu za nie okazało się, że kosztowały jedyne 70zł. Za 
dwie sztuki- prawdziwa okazja. Oba powiozłam najbliższym przy-
jaciółkom jak skarb wręcz bezcenny. Jedna z nich trzyma go w 
lodówce wydzielając po pół kromki domownikom. Jak wyznała 
-zamierza zjeść go co do okruszka.

Organizator dołożył wszelkich starań aby medycy rozszerza-
li się poza medyczne horyzonty. I tu pozdrawiam Kubę, trenera 
mentalnego naszej reprezentacji siatkarzy. To był nasz wykład NIE-
SPODZIANKA. Optymizm, energia, wiara w sukces. Naczelne prze-
słanie: CHCESZ BYĆ SZCZĘŚLIWY?-TO BĄDŹ!

Kuba jesteś suuuper!!! Dziękuję za autografy dla moich zaprzy-
jaźnionych rzeszowskich prawników- fanatycznych wielbicieli siat-
kówki. Już się cieszą, że powieszą je sobie na ścianach kancelarii 
pomiędzy Tamarą Łempicką a Rafałem Olbińskim.

A ponadto-Kubo- od poniedziałku zapisałam Cię kilku pacjent-
kom na receptę!!!

Realizacja nie w aptece- a na Youtube. Dzwonię do nich i 
sprawdzam, czy zażywają.

A teraz wrzesień, jesień... i trochę więcej czasu na refleksję. Już 
postanowiłam przejechać przez pokolorowane Bieszczady przy 
muzyce kwartetu smyczkowego Cisza Jak Ta.

Polecam.
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Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje o 
wolnych miejscach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych 
i pediatrii, a także zatrudni lekarzy n/w specjalizacji:
1. Do pracy w oddziale - pediatrę, chirurga i anestezjologa
2. Do pracy w POZ - internistę, pediatrę i specjalistę medycyny rodzinnej
3. Do pracy w poradniach - laryngologa, stomatologa
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Kontakt: tel. 52 3152515 lub e-mail : sekretariat@mpcz.pl

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

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ważności wydawanych zgód na 
posiadanie i stosowanie w celach medycznych oraz do badań klinicznych, 
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotro-
powe.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgod-

Ogłoszenia, komunikaty

nie z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U.2016, poz. 224 z późn. zm.)
- zgody dla podmiotów leczniczych na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych produktów leczniczych, zawierających środki odurzające 
grup I - N, II - N, III - N, IV - N lub substancje psychotropowe grup II - P, III - P, 
IV - P) są wydawane na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata
- zgody dla podmiotów na posiadanie i stosowanie do badań klinicznych 
produktów leczniczych zawierających środki odurzające grup I - N,II - N, 
III - N, IV - N lub substancje psychotropowe grup II - P, III - P, IV - P są wy-
dawane na czas określony, nie dłuższy niż określony w pozwoleniu na 
prowadzenie badania klinicznego

Zgody wydane przed zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zgo-
dy bezterminowe) zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w 
nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r., 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2915, poz. 875) - art.7 ust.2

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję Kierownikowi Chirurgii Ogólnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie Doktorowi Robertowi Podlaskowi za przeprowadzenie szeregu skomplikowanych operacji i ratowania życia 

syna Krzysztofa Smyrskiego - składa wdzięczna matka.

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

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

Ogłoszenia, komunikaty

KOMUNIKAT KOMISJI LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
 Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie informuje,

że w dniu 13 października 2016r. organizuje wycieczkę do Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz do Medyni Głogowskiej gdzie 

znajduje się   kościół z mozaiką ceramiczną  i  galeria rzeźby ceramicznej.
W programie wycieczki przewidziany obiad.

Dopłata do wycieczki 10,00 zł, wyjazd o godz. 9:30, zbiórka przy Fontannie Multimedialnej
od strony ul. Szopena w Rzeszowie.

 Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przyjmowane są
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie do 11.10.2016r.

Pani Ewa Solarz, tel. 17 717 77 24.
 Zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce.

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów

KARTY SENIORA
 Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie zawiadamia o możliwości

wyrobienia sobie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
 W/w kartę wyrabia się osobiście w Wydziale Zdrowia w miejscowości swojego zamieszkania. 

Do wyrobienia karty wymagany jest jedynie dowód osobisty.
 Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do wielu ulg nie tylko w zakładach leczniczych,

ale też w placówkach rozrywkowych na terenie Polski.
Dokładny wykaz placówek honorujących kartę i oferujących ulgi otrzymuje się

wraz z Ogólnopolską Kartą Seniora.
 Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do wyrobienia sobie w/w karty.
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Turystyka

W Zatwarnicy powitała mnie nasza Pani Basieńka Śnieżek 
i ułatwiła pierwsze minuty integracji. Zaraz poznałam Pa-
nią Doktor Marysię Szuber- opiekuńczego Anioła wszyst-
kich od najmłodszych do najstarszych. Zakwaterowanie 
- w odnowionym Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczynko-
wym- miło i czysto. Jedzonko smaczne. Mieszkałam z ko-
leżankami z Poznania i Zielonej Góry - wszystkie cztery 
czułyśmy się jak na obozie harcerskim - pewnie niektórzy 
z Was to pamiętają. To, że byłam z dziewczynami było 
bardzo motywujące. Gdyby nie one - pewnie poszuka-
łabym jakiejś „palmy” nad potokiem i opalałabym nogi. 
A tak już następnego ranka - mimo przebytej imprezy 
integracyjnej i 33 stopniowego upału - wyszliśmy grupą 
w góry. W kolejne dni- zdobyliśmy Połoninę Caryńską, 
następnie Bukowe Berdo i Rawki Małą i Wielką, Połoninę 
Wetlińską. I najlepsze było to, że dałam radę bez proble-
mu!!! Nie zjadły mnie niedźwiedzie, nie pokąsały żmije! 
Wieczorami mieliśmy bardzo ciekawe prezentacje - np. 
botaniczną o roślinności charakterystycznej dla tego re-
gionu, historyczną o mieszkańcach - osiedleńcach. Kole-

 
î

Wybierałam się na ten osławiony w całej Polsce RAJD przez ostatnie cztery lata. Zawsze coś sta-
nęło na przeszkodzie. A to ważne i nie cierpiące zwłoki sprawy zawodowe w tym samym czasie, 
a to operacja syna. Rok temu już byłam tuż, tuż -ale w maju nie było już wolnych łóżek w poko-
jach- a więc namiot nabyłam z mocnym postanowieniem o wyjeździe. Ale mimo namiotu zno-
wu mi nie wyszło. Tym razem będąc przezorną - już po Bożym Narodzeniu zrobiłam rezerwację 
i wpłaciłam zaliczkę na noclegi. Poza tym biorąc pod uwagę mój pesel doszłam do wniosku, że 
jak nie teraz - to pewnie już w następnym - mogę nie dać rady wejść na żadną górę. Bo ostatni 
mój pobyt na Połoninach był po pierwszym roku studiów... 

ga okulista Darek opowiedział nam o swoich wyjazdach 
do Kamerunu w Zachodnie Afryce z misją humanitarną.

fot. Jan Janik

fot. Bogusław Drotlet
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Za nami już XIV edycja Igrzysk Lekarskich, które co 
roku ściągają do Zakopanego medyków z najdal-
szych zakątków Polski, kusząc ich obietnicą wielkich 
sportowych emocji i możliwością zakosztowania sło-
dyczy zwycięstwa.

Największą renomą, z całego wachlarza dyscyplin ofe-
rowanych przez organizatorów zawodów, cieszą się oczy-
wiście zmagania w turnieju piłkarskim. Do tej pory drużyna 
lekarzy reprezentujących OIL Rzeszów, pomimo wielolet-
nich starań, nie osiągała w nim sukcesów. Podobnie zresz-
tą jak w mających najdłuższą, bo ponad dwudziestoletnią 
tradycję, zmaganiach w mieleckich mistrzostwach Polski 
oraz najmłodszej - częstochowskiej imprezie futbolowej. 
W ostatnich latach reprezentacja naszej Izby Lekarskiej aż 
czterokrotnie plasowała się tuż za podium, co sprawiło że 
w drużynie coraz głośniej mówiło się o „klątwie czwarte-
go miejsca”. Potencjał w drużynie był więc widoczny, bra-
kowało jednak nieco szczęścia i tak zwanego piłkarskiego 
cwaniactwa. Aż do 17 września bieżącego roku, kiedy to 
rzeszowscy lekarze, zdobywając srebrne medale, osiągnęli 
historyczny sukces!

Pierwszy dzień piłkarskich zmagań to popis gry ofen-
sywnej, w której doskonale czuł się najlepszy drybler i 
gwiazda drużyny Michał Korzeniowski. Dzięki niemu oraz 
równie uzdolnionemu w grze na połowie przeciwnika Dar-
kowi Stanowskiemu, udało się pokonać reprezentantów 
Izb Lekarskich w Warszawie i Białymstoku w stosunku, od-
powiednio 4:1 i 3:2. Trzeci mecz, bezbramkowo zremisowa-

ny z drużyną lubelską, to nieustanna walka z napastnikami 
przeciwnika - twardego jak skała lidera defensywy - Łukasza 
Filipskiego oraz wspomagającego go, nieustępliwego Mar-
cina Wiącka. Osiągnięte wyniki mogły wprowadzić nieco 
rozluźnienia w szeregach drużyny, jednak o odpowiedni 
poziom motywacji dbał - cieszący się wielkim autorytetem 
kapitan zespołu - Artur Szymczak. 

Następnego dnia awans z sześciozespołowej grupy 
przypieczętowały dwa remisy z faworyzowanymi ekipami 
z Przemyśla (0:0) i Zabrza (1:1). W tej fazie rywalizacji dosko-
nale zaprezentował się nienaganny technicznie Paweł Gra-
biec oraz strzelec jedynej bramki, błyskotliwy skrzydłowy 
Kuba Pado. Ten ostatni sukces okupił potwornie wygląda-
jącym urazem, co zresztą zostało uwiecznione na załączo-
nym zdjęciu drużynowym. 
Ostatni etap rywalizacji to faza pucharowa i ćwierćfinałowy 
dreszczowiec z zabrzańskimi medykami, zakończony rzu-
tami karnymi, w których brylował bramkarz OIL Rzeszów 
- Łukasz Budkowski. Zdawał się on znać kierunek strzału 
przeciwnika daleko wcześniej, niż strzelec zdążył go wy-
brać. Półfinał z kolei, zakończył się zdecydowaną, ale nie-
łatwą, wygraną z lekarzami z Przemyśla (3:0). Tu przepiękną 
bramką, prosto z rzutu rożnego popisał się Piotrek Mierz-
wa (pseudonim Mierzwinho). Przegrany finał zakończył 
niestety piękny sen drużyny OIL Rzeszów. W rywalizacji z 
białostockim zespołem na chwilę nadzieję na ostateczny 
triumf dał jeszcze wspaniale prezentujący się w całym tur-
nieju, najlepszy strzelec drużyny Grzegorz Bednarczyk, któ-
ry zdobył wyrównującą bramkę. Gol stracony w ostatniej 
minucie brutalnie odebrał wszelkie nadzieje Rzeszowian na 
złoto. Drugie miejsce zostało jednak odebrane jako wielki 
sukces i wywołało olbrzymią radość, szczególnie wetera-
nów piłkarskiej rywalizacji, w tym bardzo zasłużonego i da-
rzonego wielkim szacunkiem za jego poprzednie występy, 
rezerwowego bramkarza - Mariusza Litwy. Całość zmagań 
łamiącym się ze wzruszenia głosem wspaniale podsumo-
wał nasz nieoceniony kapitan Artur Szymczak, mówiąc: „Pa-
nowie! Wykonaliście kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej 
roboty! Dziękuję!”.
       

Marcin Wiącek

Historyczny sukces drużyny z Rzeszowa!

W Zatwarnicy od niedawna funkcjonuje Kino KOŃKRET 
otwarte w drewnianej, odrestaurowanej stajni, gdzie oglą-
daliśmy komedię „Wolna Sobota” z Wojciechem Siemionem. 
Chcąc jak najwięcej skorzystać z uroków bieszczadzkich 
wzięliśmy udział w Święcie Pszczoły w Pszczelinach (nieza-
pomniane pierogi i ciasta z jagodami). W Ustrzykach śpie-
waliśmy z Grupą Cisza Jak Ta. I gdy zastanawiam się, po co 
wracamy w Bieszczady - to pewnie z tęsknoty za swoją mło-
dością... 
Jak to było w tej balladzie? „Jest już za późno? - Nie jest za 
późno...” 
Serdecznie dziękuję organizatorom i sponsorom za tę uni-
katową imprezę wakacyjną w doborowym towarzystwie.

Lek. med. Anna Siwińska

Turystyka

fot. Jan Janik
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Coraz więcej kolegów i koleżanek lekarzy widzi się na 
rowerach. Najczęściej to rowery turystyczne, ale nie tyl-
ko. Jeździmy w strojach profi na kolarkach szosowych i 

popularnych rowerach MTB. Z myślą o tych ostatnich Komisja 
Turystyki i Sportu ORL w Rzeszowie  postanowiła zorganizo-
wać I Podkarpackie Mistrzostwa Lekarzy w MTB. Przy samo-
krytyce trzeba powiedzieć, że chyba zbyt mało informacji o tej 
imprezie dotarło do kolegów. Zawody rozegrano 10.09.2016 
w gminie Lubenia. Start do głównego wyścigu odbywał się 
w miejscowości Straszydle w ramach „Lubenia MTB maraton”. 
Trasa pure MTB, czyli strome podjazdy, strome zjazdy, wszyst-
ko w terenie bez asfaltów. Trasa liczyła 30 km, ale w pionie było 
950 m. Pogoda dopisała, niestety nie dopisali lekarze. Na star-
cie stanęli kol. Michał Palczak i Grzegorz Siteń. Niestety Michał 
„Ptycho” Palczak już po pierwszym podjeździe stracił manetkę 
do przedniej przerzutki i maratonu nie ukończył. Kol Grzegorz 
Siteń ukończył zawody na 26 miejscu w kategorii open na 70 
zawodników. Na mecie odwołaliśmy rywalizację lekarzy bo 
nie było nawet dwóch. No cóż może następnym razem uda 
nam się zgromadzić więcej braci lekarskiej, zwłaszcza, że wi-
dujemy ich na zawodach o zasięgu regionalnym.

Grzegorz Siteń

Sport

1 Podkarpackie Mistrzostwa Lekarzy w MTB

OGŁOSZENIE

Komitet Organizacyjny XXII Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej Mielec 2016 informuje, że obecna 
edycja Mistrzostw odbędzie się w Mielcu w dniach 19 – 20 listopada 2016r.

W Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów.
Decyduje data wpłacenia wpisowego na konto OIL Rzeszów.

Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 
31.10.2016r. kwoty 1400zł (jeden tysiąc czterysta zł) na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie – Nr konta: 60

1240 4751 1111 0000 5512 1415 Bank PKO SA z dopiskiem „TURNIEJ” oraz potwierdzenie tej wpłaty mailem na 
adres byniub@interia.pl  do dnia  04.11.2015r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://mistrzostwalekarzy.tk
Mając na uwadze sprawność przeprowadzenia Mistrzostw prosimy o terminowe uiszczenie wpisowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach

Lek. med. Zbigniew Bober
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Ogród cytryną pachnący
Piękne, upalne lato sprawiło, że zarówno pigwy jak 
i pigwowce pokryły się złocistymi, przyciągający-
mi oko owocami. Te dwie rośliny należące do jed-
nej rodziny Różowatych (Rosaceae), a więc będące 
krewniakami, różnią się bardzo miedzy sobą.
 
Pigwa pospolity (Cydonia oblonga) jest drzewem lub dużym krze-
wem. Liście, młode pędy i owoce pokrywa biały wełnisty kutner. 
Jesienią pięknie przebarwia się na żółto, kwitnie w maju, pokry-
wając się lekko różowymi podobnymi do jabłoni kwiatami, któ-
rych średnica może sięgać nawet 5cm. Owocem jest jabłko lub 
gruszka, wyjątkowo twarda, nie nadająca się do bezpośredniej 
konsumpcji, ale fantastyczna na przetwory. Spośród uprawianych 
odmian godna polecenia jest „Ursynowska” o jabłkowatych owo-
cach, odporna na mróz i obficie owocująca. Na uwagę zasługują 
również „Gruszkowata” o owocach gruszkowych i „Champion” o 
dużych, żółtozielonych owocach i kształcie pośrednim miedzy 
jabłkiem a gruszką.

Pigwa pięknie prezentuje się na tle wypielęgnowanego trawnika, 
może być ozdobą ogrodu śródziemnomorskiego, przydomowe-
go sadu lub warzywnika.

Pigwowce są krzewami bardziej popularnymi od pigwy, które już 
w marcu pokrywają się mnóstwem pięknych kwiatów. Owoce pi-
gwowców są ładne jak pigwy i pięknie pachną. Najpopularniej-
szymi wśród pigwowców jest Pigwowiec japoński – bardzo gęsty, 
niski krzew osiągający średnicę i wysokość ok. 1,5m. Pomarańczo-
wo-łososiowe kwiaty, a później nieduże złociste, mające kształt 
spłaszczonej kuli z licznymi bruzdami owoce, nie pozwalają by 
przejść obok nich obojętnie.

Jest także pigwowiec okazały, dorastający do 2-3 m o kwiatach 
w zależności od odmiany: białych, różowych lub czerwonych. 
Owoce zaś maja kształt lekko wydłużony i skórkę z czerwonym 
rumieńcem.

Pigwowce można sadzić pojedynczo lub w grupach. Można z 
nich tworzyć prawie obronne żywopłoty, takie w połączeniu z 
dziką różą lub tawułami. Posadzone w ogrodzie pięknie będą się 
prezentować na tle ciemnej zieleni cisów. Niskie odmiany mogą 
mieć zastosowanie jako rośliny okrywowe.

Owoce zarówno pigwy jak i pigwowców kuszą słoneczną barwą 
i cytrynowym aromatem. Można z nich zrobić prawie wszystko 
– konfitury, dżemy, soki i nalewki. Zajadanie się nimi, degustowa-
nie ich to prawdziwa rozkosz dla podniebienia i miłe wspomnie-
nie lata. Kuszenie aromatem odbywa się za sprawą dużych ilości 
substancji zapachowych zawartych w owocach. Ponadto jest w 
nich dużo kwasów organicznych, błonnika i antyoksydantów. 
Choć kształtem i zapachem przypominają nieco cytryny, mają od 
nich znacznie więcej witaminy C i są całkowicie wolne od środ-
ków chemicznych. Ich prawdziwe walory smakowe ujawniają się 
jednak dopiero w przetworach bo choć są już dojrzałe, to jednak 
ciągle twarde i kwaśne nie nadające się do spożycia na surowo. 
Bogate w pektyny owoce można usmażyć z cukrem, sporządzają-
ce przednie galaretki lub przygotowując trunki o aromacie i bar-
wie najlepszych koniaków. Natomiast pokrojone plasterki zastąpią 
w herbacie cytrynę.

Pigwy i pigwowce to także rośliny dekoracyjne, zdobiące ogród 
praktycznie przez cały sezon. Wiosną ożywiają go jaskrawymi 
kwiatami, zaś jesienią obdarowują obfitością pachnących pięk-
nych owoców.

A na zakończenie i  potwierdzenie zalet tych roślin podaję przepis 
na nalewkę z pigwy (pigwowców).

Nalewka:
1,20 kg owoców
1 l spirytusu
1 l czystej wódki
2 szklanki płynnego miodu wielokwiatowego
40 dag cukru
Kilka goździków
Kawałek kory cynamonowej
Owoce umyć, pokroić, umieścić w słoju, zasypać cukrem, i zalać 
wódką. Dodać goździki i cynamon. Słoik zamknąć i odstawić w 
ciemne miejsce na 5-6 dni, kilka razy dziennie potrząsając. Gdy cu-
kier się rozpuści wlać miód. Ponownie odstawić w ciemne miejsce 
i od czasu do czasu potrząsnąć. Po miesiącu zlać nalewkę, prze-
filtrować przez gazę. Następnie dodać spirytus, przelać do ciem-
nych butelek i odstawić na 6 miesięcy w chłodne, ciemne miejsce. 
Smacznego.

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach

Pigwa pospolita
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