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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 ostatnie w 2016 roku wydanie Biuletynu OIL w Rzeszo-
wie. To również czas podsumowań. Prezes izby dr n. med.  Wojciech 
Domka wprost mówi, że zapowiadane zmiany ministerstwa niepo-

koją środowisko medyczne. Rozterki związane z wykonywaniem zawo-
du lekarza wyraża też dr Zdzisław  Szramik, szef podkarpackich struktur 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zwraca uwagę na coraz 
częstsze pozwy sądowe o odszkodowania za prawdziwe, ale także coraz 
częściej wykreowane błędy medyczne.

W tym numerze naszego pisma zachęcamy Państwa  do przeczytania 
rozmowy z dr Jolantą Kluz-Zawadzką, która po raz kolejny wróciła z misji 
medycznej w Angoli. Taka misja uczy pokory wobec życia i medycyny, 
zauważa pani doktor opisując jak wielka przepaść cywilizacyjna dzieli 
polską i afrykańską  służbę medyczną.

Doktor Grzegorz Siteń opowiada o swojej wielkiej pasji jaką jest jazda 
na nartach. Wcześniejsze rekreacyjne szusowanie przerodziło się w potrze-
bę rywalizacji nie tylko na krajowych stokach.

Przed nami Boże Narodzenie, biblista ks. dr Piotr Mierzwa przybliża nam 
historię Betlejem i tajemnicę wydarzeń sprzed 2000 lat zakodowaną cyfro-
wymi  kluczami zapisanymi w Biblii.

Poza tym stałe pozycje Biuletynu. 

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.
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Przypominamy lekarzom, aby składki członkowskie  były wpłacane
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Wywiad

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

Mija kolejny rok, a to czas podsumowań. Jaki był dla 
samorządu lekarskiego w Rzeszowie?

Miniony rok w mojej ocenie przebiegł spokojnie, bez 
spektakularnych sukcesów czy porażek – oczywiście mó-
wię o samorządzie lekarskim. Jednak zapowiadane przez 
Ministerstwo Zdrowia zmiany w służbie zdrowia niepo-
koją środowisko. Na początku swojej kadencji minister 
Konstanty Radziwiłł, wieloletni samorządowiec lekarski 
otrzymał od środowiska duży kredyt zaufania. I choć mija 
rok od jego powołania na to stanowisko, nadal nikt nie 
potrafi dokładnie powiedzieć jak w najbliższej przyszło-
ści będzie wyglądał system ochrony zdrowia. Co więcej, 
w zapowiedziach, bo tak naprawdę konkretów nie ma, 
zauważamy brak spójnej koncepcji zmian.
W połowie listopada zostaliśmy zaproszeni na wspólne 
spotkanie przedstawicieli prezydiów czterech izb lekar-
skich: dolnośląskiej, śląskiej, krakowskiej i łódzkiej. Po kil-
kugodzinnej dyskusji wystosowaliśmy apel, wyrażający 
zaniepokojenie planami proponowanymi przez Minister-
stwo Zdrowia. 

Są medialne zapowiedzi, że od 1 stycznia 2018 roku 
przestanie funkcjonować Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Jak samorząd lekarski zapatruje się na to rozwiązanie?

Sam fakt likwidacji NFZ niczego nie zmienia. Musi funk-
cjonować jakaś instytucja, która będzie płatnikiem dla 
jednostek służby zdrowia. Niektórzy całego zła upatrują 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. A przecież wiadomo 
od lat, że podstawowym problemem są przede wszyst-
kim zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia i czasem ich 
nieracjonalne wydatkowanie. Obawiam się więc nie sa-
mej zmiany nazwy płatnika, ale powrotu, jak słyszymy 
w zapowiedziach MZ, do budżetowego finansowania 
szpitali i przychodni. Obecny system finansowania nie 
jest z pewnością doskonały, ale ponieważ ma wiele zalet, 
warto byłoby go poprawiać, a nie rewolucyjnie zmieniać. 
Obawiam się, mimo zaprzeczeń Ministra Zdrowia, że to w 
pewnym sensie powrót do lat 70 - tych czy 80 – tych. Czas 
pokaże, ponieważ jak dotychczas są to wszystko projekty, 
a te jak wiadomo bardzo często ulegają zmianie. 

Zapowiadane zmiany
niepokoją środowisko

Niepokoi również fakt, że Minister Zdrowia mówi o wzro-
ście nakładów na leczenie w bardzo dalekiej perspekty-
wie czasowej. Wolałbym usłyszeć, jaki będzie wzrost w 
roku 2017, najpóźniej 2018, a nie 2025.

Był Pan na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, w 
której uczestniczył minister zdrowia, poruszano wiele 
spraw związanych z funkcjonowaniem środowiska le-
karskiego.  Będzie utrzymany staż lekarski, to dobra 
wiadomość....

Środowisko lekarskie zawsze opowiadało się za stażem 
lekarskim. Nie wyobrażam sobie, by młody lekarz, tuż po 
bardzo wymagających i trudnych, ale jednak w większo-
ści teoretycznych studiach, mógł rozpocząć samodzielną 
pracę. Ten staż jest koniecznością. Jego likwidacja byłaby 
błędem i są co do tego zgodni zarówno lekarze z dużym 
doświadczeniem jaki i ci, którzy kończą właśnie studia. 
Roczny staż na różnych oddziałach pozwala na poznanie 
praktycznej strony zawodu lekarza i co równie ważne, 
daje młodemu lekarzowi większą szansę na właściwy wy-
bór specjalizacji.
Kolejna sprawa, która była poruszana to wzrost liczby 
miejsc rezydenckich.  Ten wzrost już nastąpił; była to de-
cyzja jeszcze poprzedniego rządu. Miejsca rezydenckie 
powinny być dostosowane przede wszystkim do potrzeb 
zdrowotnych na danym obszarze. Powinny też, przynaj-
mniej w pewnym stopniu, uwzględniać oczekiwania, a 
czasem wręcz marzenia młodych lekarzy.  Nie zawsze bę-
dzie to takie proste, gdyż jak wiemy, są specjalności bar-
dziej i mniej popularne. Patrząc z perspektywy własnych 
doświadczeń wiem, że w każdej specjalizacji można się 
zawodowo zrealizować. Czasem też ta wymarzona kiedyś 
przez młodego lekarza specjalizacja okazuje się nieporo-
zumieniem.

Podczas spotkania w NRL pytano też o wyceny świad-
czeń zdrowotnych. Jakie są zapowiedzi ?

Jeszcze na początku roku minister mówił, że resort zwe-
ryfikuje procedury pod kątem ich wyceny. Z tego co mi 
wiadomo wybrano do sprawdzenia ok. 200 procedur 
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medycznych. Zakończono prace nad sześćdziesięcioma z 
nich. Wycenę części procedur pozostawiono na niezmie-
nionym poziomie, wycenę znacznej części obniżono, wy-
cenę niektórych procedur podwyższono. Mam nadzieję, 
że trwają dalsze prace i analizy, bo według mnie to jeden 
z ważniejszych problemów. Mogę ubolewać, że spróbo-
wano zmierzyć się z tym problemem dopiero teraz i że 
trwa to tak długo. Chcę wierzyć, że czynniki pozameryto-
ryczne nie są przyczyną przewlekania tych prac.

A jak środowisko lekarskie postrzega funkcjonowanie 
pakietu onkologicznego?

Środowisko lekarskie jeszcze przed wprowadzeniem pa-
kietu zgłaszało zastrzeżenia co do jego funkcjonowania. 
Nikt nie kwestionował idei i celowości, ale organizacja i 
sposób realizacji pozostawiały wiele do życzenia. Lekarze 
protestowali również z powodu obciążania ich tzw. „biu-
rokracją” związaną z pakietem. Najciekawsze są ostatnie 
badania i kontrole dotyczące pakietu (m.in. NIK-u) Okaza-
ło się, że statystycznie nic się nie zmieniło. A więc krótko 
mówiąc pakiet nie działa tak, jak planowano czyli lekarze 
znowu mieli rację. Niestety rządzący nie po raz pierwszy 
wiedzą lepiej i jak widać nie chcieli i nie chcą wsłuchać się 
w głos praktyków. Nadal jak zwykle „polityka” górą.

W środowisku medycznym trwa też dyskusja na temat 
kształcenia medycznego. Ma być zwiększona liczba 
miejsc na kierunkach lekarskich, a ograniczona na kie-
runku dentystycznym.

Praktykujący stomatolodzy opowiadają się od dawna za 
ograniczeniem liczby miejsc na kierunku dentystycznym. 
Minister Radziwiłł w tym roku akademickim przychylił się 
do tej oceny i praktycznie liczba miejsc na stomatologii 
pozostała na tym samym poziomie. Nurtuje mnie jednak 
pytanie: czy rzeczywiście stomatologów w Polsce jest za 
dużo, czy też pieniędzy w systemie za mało?.
Jeśli zaś mówimy o wydziałach lekarskich, to lekarzy w 
Polsce jest zdecydowanie za mało i należy zwiększać licz-
bę miejsc dla studentów, co zresztą zrobiono już w tym 
i poprzednich latach. Niestety jest to tylko pierwszy i to 
niewielki krok prowadzący do sukcesu. Jeżeli za tym kro-
kiem nie zostaną zrobione co najmniej dwa następne, to 
staniemy się krajem kształcącym dobrych lekarzy, którzy 
po studiach pracować będą za granicą. Te dwa dodatko-
we kroki to miejsca rezydenckie dla wszystkich absol-
wentów oraz zwiększenie nakładów na służbę zdrowia 
do poziomu, który pozwoli w należyty sposób opłacać 
lekarzy. 

Jest za mało lekarzy w Polsce w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców. Jak na tym tle wygląda Podkarpacie? 

W naszym województwie liczba lekarzy na 1000 miesz-
kańców jest mniejsza niż średnia w Polsce. Daje się za-

uważyć duże braki w niektórych specjalnościach np. 
onkologia, pediatria, geriatria, medycyna rodzinna. Więk-
szość specjalistów jest skupiona w dużych miastach na-
szego województwa. Uważam jednak, że biorąc dodat-
kowo pod uwagę niskie finansowanie służby zdrowia 
pacjenci z Podkarpacia nie powinni zbytnio narzekać. Do 
ideału oczywiście daleko ale w innych województwach 
nie jest lepiej.
Nie jest to niestety duże pocieszenie gdyż lekarze w Pol-
sce pracują zdecydowanie więcej niż lekarze w UE. Nor-
ma w Unii wynosi ok. 46-48 godzin tygodniowo łącznie z 
nadgodzinami. Wielu lekarzy w Polsce pracuje dwa razy 
dłużej.
Coraz więcej kolegów, szczególnie młodych decyduje się 
na pracę za granicą, gdzie są dobrze wynagradzani i ceni 
się ich umiejętności. Co roku pogarsza się niestety struk-
tura wiekowa lekarzy. 
Gdyby trochę puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie na-
szą pracę zgodnie z normami unijnymi oraz przechodze-
nie na emeryturę w ustawowym wieku sytuacja byłaby 
tragiczna.

Rozmawiamy w siedzibie OIL w Rzeszowie w Pałacyku 
Lubomirskich. Wciąż jeszcze wiele tu jest do zrobie-
nia. Co wykonano w mijającym roku i jakie plany na 
przyszły?

Remonty przebiegają zgodnie z planem. Zakończyliśmy 
prace przy elewacji. Pozostało wykonanie parkingu, drogi 
dojazdowej, tarasów wokół pałacu i ogrodu. Mam nadzie-
je, że do końca roku 2017 uda nam się to wszystko lub 
prawie wszystko zrealizować.

Życzymy więc tego w nowym 2017 roku. Dziękujemy 
za rozmowę.

Dziękuję bardzo za życzenia. Również ja chcę złożyć 
wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom OIL w Rze-
szowie serdeczne życzenia, zdrowych, spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim pięknych chwil 
odpoczynku w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Spróbujmy 
choć na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach i 
trudnościach. Oby Nowy Rok 2017 nie przyniósł nam za-
powiadanych rewolucyjnych zmian. Obyśmy nie musieli 
wzorem minionych lat jeździć na manifestacje do War-
szawy. Wszystkiego Najlepszego.
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Głosem Związku

System obłudy
Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 

wiceprzewodniczący OZZL

W życiu zawodowym każdy lekarz stanął lub sta-
nie przed trudnym wyborem: czy i jak leczyć?  
Zawiłości polskiego systemu ochrony zdrowia 

doprowadzone do absurdu przez 8 lat rządów poprzed-
niej ekipy parlamentarno-rządowej sprawiają, że wydawa-
ło by się, stosunkowo prosta odpowiedź na to pytanie, w 
naszych warunkach może być nierzadko trudna, a nawet 
niemożliwa. Zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej w art. 4 i 6 
mówią o tym, że lekarz powinien udzielać pomocy pa-
cjentom zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną. Prze-
konali się o tym nasi koledzy i koleżanki, których „wdzięcz-
ni” pacjenci pozwali do sądu lub chociażby złożyli skargę 
u rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Długotrwałe dochodzenia, przesłuchania, składanie wy-
jaśnień czy na pewno udzielono pomocy na światowym 
poziomie, wielu lekarzom śnią się po nocach jeszcze dłu-
go po ich zakończeniu. Zaznaczę od razu, że nie mam na 
myśli ewidentnych zaniedbań czy błędów, które napraw-
dę zdarzają się rzadko. Dzisiaj wiele spraw jest indukowa-
nych chorym prawem (np. Ustawa o prawach pacjenta i 
rzeczniku tych praw), a także „kreatywnością” prawników, 
którzy w sprawach o odszkodowania wietrzą niezły inte-
res. Od pewnego czasu sądy zasądzają stosunkowo wy-
sokie odszkodowania za rzeczywiste lub tylko wyimagi-
nowane straty pacjentów, co przekłada się na skokowy 
wręcz wzrost kosztów polis ubezpieczeniowych od odpo-
wiedzialności cywilnej dla lekarzy, ale w żaden sposób nie 
wpływa na wysokość ich zarobków.

Otóż te wysokie odszkodowania, a także sposób ich uzy-
skiwania właściwie pozbawiony ryzyka, zachęcają pacjen-
tów do wzięcia udziału w tej „loterii bez kupowania losów”. 
Nie bez znaczenia jest tu też rola prawników, którzy mi-
rażem wysokiego odszkodowania zachęcają pacjentów 
lub ich rodziny do „ubarwiania” zeznań, wyolbrzymiania 
poniesionych strat, a czasem do podłych kłamstw.

PODWÓJNA MORALNOŚĆ 

Wydawało by się, że wysokie wymagania wobec lekarzy 
są wyrazem troski polityków i instytucji państwa o zdro-
wie chorego. Tak wygląda to w przekazach telewizyjnych, 
wywiadach i artykułach prasowych, oświadczeniach pre-
miera czy ministra zdrowia, a także wielu posłów czy sena-

torów, którzy sami o systemie ochrony zdrowia nie mają 
pojęcia, bo nigdy z niego nie korzystali na zasadach obo-
wiązujących innych pacjentów, tylko bez kolejki, „z boku”, 
na telefon. Otóż ci ludzie szermujący bez cienia wstydu 
etyką i „dobrem chorego”, domagający się kar dla lekarzy 
za nierzadko  wydumane przewinienia, bez cienia żenady 
oglądają w telewizji przekazy informujące o braku leków, 
o niemożliwości wykonania lub tylko sfinansowania za-
biegu operacyjnego u dziecka, o nie wykupowaniu leków  
przez emerytów. Nie robi to na nich żadnego wrażenia! 
No… chyba, że w pobliżu jest kamera telewizyjna!

PODWÓJNE STANDARDY

Wyobraźmy sobie wcale nie tylko teoretyczną sytuację: 
lekarz badający pacjentkę nie zleca jej mammografii lub 
badania USG sutków. Za rok pacjentka przypadkowo wy-
czuwa w sutku zgrubienie o wielkości ok. 5 mm. W wy-
konanym badaniu radiologicznym a później biopsji roz-
poznawany jest nowotwór złośliwy. W opisanej sytuacji 
bardzo łatwo jest obarczyć lekarza odpowiedzialnością za 
zbyt późne rozpoznanie, za prognozowane gorsze wyniki 
leczenia, za nierzetelne postępowanie lekarskie, za trage-
dię rodziny, za utracone zarobki, za trudną sytuację małych 
dzieci itd. Niezawisły sąd zapewne uzna postępowanie le-
karza za błąd w sztuce i zasądzi wysokie odszkodowanie a 
może nawet rentę dla dzieci…

Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy lekarz rozpozna 
nowotwór i zaleci operację a później np. chemioterapię 
wg najnowszych zasad. Wtedy okaże się, że wymagany 
najnowszą wiedzą lek nie jest refundowany bo cena kura-
cji  wynosi np. 15 tys. zł/ miesiąc.

Choć lek jest stosowany w krajach zachodnich od kilku 
dobrych lat i jego skuteczność jest potwierdzona bada-
niami naukowymi  u nas są wątpliwości, czy jest wystar-
czająco skuteczny i czy, nie daj Boże, nie „zaszkodzi”. Nawet 
jeżeli uda się po „długich i ciężkich” cierpieniach uzyskać 
zgodę na refundację (co zdarza się wyjątkowo), to nikt nie 
zarzuci urzędnikowi NFZ ani politykom zwłoki w leczeniu 
czy prognozowanych gorszych wynikach tego leczenia!
Czasami dziwię się, że jeszcze ktoś chce leczyć w tym 
kraju…
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Rozmowa z prof. UR dr hab. n. med. Kazimierzem Widenką
kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

To była udana dekada
W 2003 roku ówczesny minister zdrowia prof. Zbigniew 
Religa, kardiochirurg zresztą przekazał 16 mln złotych 
na budowę ośrodka kardiochirurgii w Rzeszowie. My-
ślał Pan wówczas, że za trzy lata będzie Pan kierował tą 
placówką?

W 2003 roku nawet nie wiedziałem, że ta kardiochirurgia 
powstanie. Pierwsza informacja jaka do mnie dotarła o tej 
inwestycji miała miejsce w 2004 roku. Te początki odbywa-
ły się beze mnie, dopiero później kiedy zajął się tym prof. 
Stanisław Woś zaproponowano mi zajęcie się całością. Od 
projektu poprzez kształcenie kadr. 

Czy były obawy kiedy tworzył Pan ten oddział?

Tak oczywiście były. W rzeszowskim szpitalu nie było wcze-
śniej kardiochirurgii, a to oddział szczególny. Wymaga na 
przykład zwiększonej ilości  preparatów krwi i krwiopo-
chodnych. Do tego dużo wykonywanych badań, cała sfe-
ra związana z bakteriologią, czy liczbą  konsultacji.  Na to 
wszystko szpital musiał być przygotowany. Obawiałem się 
tego początku bo wszystko tu było nowe. Ludzie, sprzęt i 
budynek. Pierwsze miesiące pracy uspokoiły mnie i dały na-
dzieję, że idziemy w dobrym kierunku. 

Co na początku działalności było priorytetem sprzęt 
czy ludzie?

Jeśli mamy pieniądze nie ma problemu ze sprzętem. Naj-
nowocześniejsze urządzenia nabywa się wówczas „od 
ręki”. Największym problemem jest zawsze kadra i do-
świadczenie jakim dysponuje. Mieliśmy ten komfort, że 
mogliśmy wyszkolić zarówno chirurgów, anestezjologów, 
pielęgniarki i perfuzjonistów na kilkumiesięcznych kur-
sach w Klinice Kardiochirurgii w Ochojcu. Przez dwa lata 
kiedy przygotowywaliśmy ten oddział, szpital mógł się 
przygotować do jego funkcjonowania. Wszystko zagrało 
znakomicie. 

Pamięta Pan tę pierwsza operację 23 października 2006 
roku?

Pamiętam operację, pacjenta i stres z tym związany. Takich 
zabiegów robi się tysiące przez lata, ale taki, inauguracyj-
ny jest jednym z najważniejszych. To był stres nie tylko dla 
mnie, ale i dla profesora Wosia, który ten zabieg wykonywał. 

To inauguracja, początek w nowym miejscu, każdy chce 
aby debiut się udał. Wszystko przebiegło bardzo dobrze. 

Jakie zabiegi przeprowadzane są na kierowanym przez 
Pana oddziale?

Trzeba robić wszystko, nie można powiedzieć, że decyduje-
my się tylko na wybrane zabiegi. Pięćdziesiąt procent ope-
racji wykonywanych na świecie związanych jest z chorobą 
wieńcową i to jest też nasza zasadnicza praca. Ostatnio 
coraz częściej wykonywane są zabiegi zastawkowe, ope-
rujemy sporo tętniaków - około 150 rocznie. Daje nam to 
12-15% całości zabiegów. Mało jest oddziałów w kraju o 
tak dużym, procentowym udziale operacji tętniaków aorty. 
Wiąże się to w dużej mierze z nieprawidłowym leczeniem 
nadciśnienia tętniczego, nieważne z czyjej winy pacjenta 
czy służby zdrowia. 

Jubileusz 10-cio lecia to oczywiście statystyka. Blisko 9 
tysięcy operacji, 800 operacji z tzw. mini dostępem, do 
tego pacjenci z całego kraju, to chyba wynik bardzo sa-
tysfakcjonujący? 

To na pewno powód do dumy, że Podkarpacie które do 
niedawna było miejscem z którego pacjenci raczej wyjeż-
dżali na leczenie, teraz w wielu specjalizacjach nie tylko w 
kardiochirurgii stało się celem, do którego przyjeżdża się 
ratować zdrowie. Myślę, że wydział lekarski który powstał 
dwa lata temu na Uniwersytecie Rzeszowskim pomoże by  
możliwości medyczne były jeszcze większe.

Jubileusz
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Wielokrotnie powtarzał Pan, że kardiochirurgia to 
„sport drużynowy”. Jaki po 10 latach jest zespół, które-
go Pan jest kapitanem?

Najbardziej stabilny jest skład lekarski. Na przestrzeni lat 
zmieniał się zespół pielęgniarski szczególne na oddziale 
intensywnej terapii. Tam praca jest bardzo ciężka i na prze-
strzeni tej dekady zmiany wyniosły tam kilkadziesiąt procent

Pierwsze 10 lat to już historia. Myśli Pan o kolejnych?

Oczywiście. Chciałbym żeby postęp w czasie tych kolej-
nych dziesięciu lat był przynajmniej taki jak w przypadku 
pierwszej dekady. Zawsze tak jest, że w starszym zespole 
może się pojawić stagnacja, rutyna. A to jest niebezpieczne. 
Jeżeli się przestaniemy rozwijać, to zaczniemy się uwstecz-
niać. To jest bardzo ważne żeby został ten entuzjazm, żeby 
robić coś nowego. Nie jest to już tylko na moich barkach, 
jak było na początku, ale mam już zespół na tyle wykształ-
cony, który ma pomysły i co najważniejsze chęć do pracy, 
że nie obawiam się braku inwencji. Tak już się zresztą dzieje. 
Z innych spraw chciałbym, aby służba zdrowia została do-
finansowana. Procedury w Polsce są wycenione kilka razy 
gorzej niż na zachodzie Europy. Marzy mi się, żeby pro-
cedura była wyceniona tak, aby to szpital amortyzował 
sprzęt. Niestety najczęściej musimy starać się, aby urzędy 
marszałkowskie, miejskie czy ministerstwo kupiło nam po 
pięciu, dziesięciu latach nowy sprzęt. Medycyna powinna 
przynosić zysk i z niego moglibyśmy na bieżąco kupować 
niezbędny sprzęt. 

Dziękuję za rozmowę.

Jubileusz
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Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka internista, specjalista chorób zakaźnych i tropikal-
nych z Rzeszowa od ponad 10 lat uczestniczy  w wolontariackich wyjazdach lekarzy do 
Angoli, do polskiego szpitala misyjnego w Kifangondo położonego 30 km od Luandy  
stolicy Angoli, prowadzonego przez księży misjonarzy Werbistów.

TAKA MISJA UCZY POKORY 
WOBEC ŻYCIA I MEDYCYNY
Zanim porozmawiamy o refleksjach, kontrastach i  
potrzebach   proszę opisać  nam ten kraj  położony w   
południowo-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlan-
tyckim...

Republika Angoli sąsiaduje z  Namibią, Kongiem oraz Za-
mbią. W przeszłości była kolonią portugalską. Niepodle-
głość uzyskała w 1975 roku, potem doszło tam do wojny 
domowej, która do 2002 roku zdziesiątkowała kraj. Wciąż 
można napotkać tam  zaminowane pola, które nadal przy-
noszą śmiertelne żniwo nie tylko wśród zwierząt.

Angola jest 4 razy większa od Polski. To kraj  dużych kon-
trastów, z jednej strony  bogaty w złoża mineralne, łatwo 
dostępną ropę naftową czy  diamenty wydobywane me-
todą odkrywkową. Z drugiej kraj wielkiej biedy, gdzie AIDS, 
malaria, gruźlica, cholera,  trąd, jadowite zwierzęta i owady  
są postrachem. Większość mieszkańców kilkumilionowej 
Luandy egzystuje wręcz na śmietniku, życie toczy się na 
ulicy, a ludzie umierają z głodu. Trudno jest  wyżywić 7 mln 
ludzi w stolicy której infrastruktura przygotowana jest dla 
niepełnego miliona ludzi.
Nie ma tam publicznej służby zdrowia, nie ma pogotowia 
ratunkowego, za pomoc lekarską trzeba płacić z góry, a 
koszty leków są horrendalne. 

W Angoli nawet w dużych miastach  jest problem z wodą, 
paliwem czy prądem. Gospodarczo  też nie jest najlepiej, 
ale to powoli się zmienia, Chińczycy obecnie wygrali prze-
targi na budowę autostrad, rozminowują pola. 
Jest to jednak piękny kraj, bogaty w unikatową faunę wy-
stępuje tam gigantyczna antylopa Sable, który to gatunek 
do niedawna uważano za wymarły. Jest  wiele cennych ga-
tunków drzew.  W Angoli zachował się  jedyny endemit, któ-
ry przetrwał z epoki lodowcowej  o nazwie  welwitchia, to 
taki niesamowity „kwiat”  wyglądający jak uschnięta agawa 
z maleńkimi żółtymi - brzydko pachnącymi - kwiatuszkami. 
Roślina ta  w poszukiwaniu wody drąży nawet 10 metrów 
w głąb pustyni. Jej występowanie wiąże się z niebezpie-
czeństwem, bo w korzeniach welwitchi gromadzą się węże 
i żmije.  Ale jest też rośliną, która ludom wędrującym przez 
pustynie przynosi nadzieję,  jej obecność oznacza że  w głę-
bi podłoża jest życiodajna woda.
W Angoli znajduje się również jeden z najpiękniejszych  
afrykańskich wodospadów Kalandula.  Kraj ten ma także je-
dyną w swoim rodzaju Pustynię Namibe. 
To kraj wielu plemion i wielu języków. W szpitalu  porozu-
miewałam się  z pacjentami  najczęściej w języku portugal-
skim, Angola bowiem przez 150 lat była kolonią portugal-
ską.  Ale tam  w  Kifangondo  ludzie najczęściej posługują 
się językami  kimbundu i umbundu.

Lekarska misja
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Historia powstania  szpitala w  Kifangondo jest ściśle 
związana z misją polską....

Szpital pod wezwaniem św. Łukasza w Kifangondo prowa-
dzą misjonarze werbiści, a posługują tam Siostry Służebni-
ce Ducha Świętego. Założycielem szpitala  jest o. Andrzej 
Fecko SVD  będący dyrektorem tej placówki przez 30 lat. 
Obecnie pracuje w nieco lżejszych warunkach w Portugalii, 
a dyrektorem szpitala  jest werbista o.Emil Kałka .
Szpital powstał z inicjatywy  dwóch osób ojca Fecko i  dok-
tora Leszka Nahorskiego  obecnego konsultanta krajowego  
d.s chorób tropikalnych i pasożytniczych, przez długie lata 
ordynatora tzw „Tropików” w Instytucie Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni.
Warto wspomnieć, że ojciec Andrzej Fecko, z wykształcenia 
lekarz weterynarii, gdy przyjechał do Angoli nie miał  nic, 
kościoła,  plebani, ani  wiernych; pomagał ludziom wyrzu-
conym poza nawias czyli trędowatym. Szybko zmobilizował 
bardzo wiele środowisk ludzi dobrej woli, katolików, prote-
stantów, wyznawców islamu z Hiszpanii, Francji, z Afryki i 
wybudował leprozorium  dla chorych na trąd. W tamtych 
latach  zgromadził w tym leprozorium trędowatych z ca-
łej Angoli. To były ciężkie czasy, kraj był wyniszczony wojną, 
zdrowi ludzie nie mieli co jeść i gdzie się podziać, a trędo-
waci dodatkowo  byli wyrzuceni poza nawias społeczeń-
stwa..
Szybko do pomocy przybyły  siostry Służebnice Ducha 
Świętego, to zgromadzenie żeńskie będące odpowied-
nikiem męskiego zgromadzenia księży Werbistów. Do tej 
pory przez 25  lat posługuje tam z pełnym oddaniem Polka, 
siostra Marta czyli Barbara Sojka z Katowic, świetnie wykwa-
lifikowana pielęgniarka - lekarka.

Jak wyglądała Pani droga do tego szpitala?

Pierwszy raz pojechałam tam na przełomie lat 2006/2007, 
wiązało  się to z pewnymi  zmianami zawodowymi w moim 
życiu, przestałam pracować w szpitalu w Łańcucie, miałam 
już propozycję pracy w szpitalu w Rzeszowie ale wciąż jesz-
cze nie mogłam ochłonąć z tych zawirowań. Wtedy pan 
doktor Nahorski zaproponował bym pojechała do jego 

szpitala w Angoli. Tu wyjaśnię, że choćby jednomiesięczna 
obecność wykwalifikowanego lekarza na takim  wyjeździe 
skutkuje możliwością ubiegania się o grant finansowy na 
najbardziej potrzebne leki, które w danym roku akceptuje 
WHO. Taki grant wart jest około 50 tys. dolarów, ten pierw-
szy mój wyjazd wspomógł  Program „Ratowanie dzieci 
umierających na HIV, AIDS, malarie i gruźlicę”. Państwo  nie 
finansuje zakupu leków, ogranicza się do informacji, plaka-
tów czy najtańszych testów serologicznych. A leki są tam 
bardzo drogie i muszą je kupować misjonarze w Polsce i 
Portugalii. Leki antyretrowirusowe dla pacjentów objętych 
opieką w ramach Programu dla osób zakażonych HIV i cho-
rych na AIDS siostra Marta zdobywa z Krajowego Centrum 
d.s. AIDS dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli, przyjaciół. Po-
dobnie jest z   funduszami na zakup ambulansów. Kiedy jeź-
dziłam  w tym ambulansie z napisem Pomoc z Polski  uświa-
domiłam sobie jak bardzo cenne są  zbiórki pieniędzy pod 
kościołami w naszym kraju w dniu św. Krzysztofa, patrona 
kierowców 25 lipca, kiedy składamy datki na transport dla 
misjonarzy.
 
Czy w szpitalu w  Kifangondo pracuje choć jeden  wy-
kształcony lekarz?

Pracują tam bardzo dobrze wykwalifikowani pielęgniarze, 
to ludzie z dużym doświadczeniem, wielu z nich przeżyło 
okrucieństwa wojny, nauczyło się jak pomagać rannym i 
chorym.
Funkcje lekarza pełni tam siostra misjonarka Basia Sojka  
wysoko wykwalifikowana pielęgniarka, jest tam od 25 lat, 
niesłychanie ciepła, serdeczna, pełna poświęcenia i deter-
minacji. Basia przeżyła tam wojnę w oblężonym szpitalu, 
wiele razy narażała swoje życie, ukrywając  rannych party-
zantów i z wojsk rządowych, taka  pomoc groziła śmiercią. 
Musze przyznać, że  wiele się od niej nauczyłam.  Co inne-
go mieć wiedzę teoretyczną z chorób tropikalnych i zakaź-
nych, a co innego zetknąć się z tym w praktyce, Trudność 
rozpoznania np. niedokrwistości u osoby o czarnej i białej 
karnacji skóry, nie jest taka sama. Inaczej wyglądają śluzów-
ki, inaczej wyglądają wysypki  chorób zakaźnych.  
Te wyjazdy uczą mnie bardzo dużo pokory, wdzięczności za 
miejsce w którym pracuję, w którym żyję, za moją rodzinę, 
za pokój w Polsce. Ale czuję się bezradna i rozżalona wi-

Lekarska misja
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dząc ile u nas marnuje się żywności, jak bardzo się narzeka 
i wszystko krytykuje.
Nie zdajemy sobie sprawy, że tam  ludzie kilkanaście godzin 
idą z buszu do szpitala, czekają z małymi dziećmi, cieszą się, 
że ktoś chce im pomóc i okazują ogromna wdzięczność 
uśmiechem, gestem, słowem a czasem także drogocenną 
kurą... dostałam   w dowód wdzięczności  ten największy 
skarb całej rodziny, kurę... może jedyną jaką mieli, owoce, 
napoje.
Mimo, że w czasie tych wyjazdów narażam swoje zdrowie, 
muszę zaadoptować się w nowym środowisku tęsknię za 
krajem, za rodziną, to jednak  zyskuję  o wiele więcej, to ja 
czuję  się obdarowana !

Jak na przestrzeni tej dekady  zmieniły się potrzeby pa-
cjentów, czy diagnozy są podobne?

10  lat temu  głównymi  chorobami  były malaria, biegunki, 
cholera, gruźlica, choroby pasożytnicze, gorączki krwotocz-
ne  denga,  AIDS i HIV. Teraz zaś  bardzo wielu młodych ludzi 
ma wysokie nadciśnienie i cukrzycę. Winą za to obarczeni 
jesteśmy my i nasza cywilizacja którą rządzi pieniądz. Bied-
ne kraje zasypywane są wysokocukrowymi produktami. 
Jeśli mnie tam częstowano coca-colą w puszce czy jakimś 
sokiem to  odnosiłam wrażenie, że są bardziej słodkie. Po 
przeanalizowaniu etykiet okazało się, że  słodycze często 
przesyłane jako pomoc humanitarna   mają większe stę-
żenie cukru.  Podobnie jest z mlekiem w proszku, na które 
tamte dzieci również nie mają odpowiednich enzymów i 
dostają biegunki. Takie przeprofilowanie żywieniowe po-
woduje, że chorzy tam źle   reagują na nasze leki nadci-
śnieniowe i trzeba nawet u ludzi młodych  włączać złożone 
terapie takie jak u nas u pacjentów starszych z opornym 
nadciśnieniem i obarczonych innymi chorobami. 
W Angoli bardzo potrzebna jest edukacja. Oni mają wspa-
niałe owoce, a zachłysnęli się chipsami, „gazozami”, batoni-
kami . To jest tragiczne bo ich metabolizm nie potrafi się 
dostosować, tworzą  się zespoły metaboliczne, nietoleran-
cje, cukrzyca i nadciśnienie.

Wiemy  że każdy wyjazd lekarza to pieniądze na le-
karstwa dla chorych. Czy znajdują się chętni  na takie  
misje?

Przez 10 lat jak tam jeżdżę, dwa razy byłam po miesiącu z 
lekarzami z Gdyni, raz ze wspaniałym diagnostą laborato-
ryjnym dr Beatą Szostakowską z Instytutu Medycyny Tropi-
kalnej i Morskiej, jeździła  też przede mną dr Anna Kuna, 
obecnie ordynator w Instytucie Medycyny Morskiej w Gdy-
ni, jeździł też  dr Janusz z Poznania i inni. Był też ze mną mój 
mąż Andrzej, anestezjolog, neurolog z umiejętnościami z 
„małej chirurgii”, a to jest tam bardzo ważne.
Był tam też syn Przemysław, pediatra; wyjechał bo ma dziel-
ną, i wyrozumiałą żonę, która została w kraju z dwoma ma-
łymi synkami.  A na Olę, synową, radiologa oczekują wciąż 
tam z otwartymi rękami.
Był też drugi syn Kamil specjalizujący się w anestezjologii 
i medycynie ratunkowej ( robi piękne zdjęcia) i jego żona 
Ania, diagnosta laboratoryjny i wykładowca na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Myślę, że nie tylko starali się tam być po-
mocni, służyć tamtym pacjentom, ale wiele tez skorzystali, 
nauczyli się i pokochali, trudną, inną, ale piękną Angolę.

Szpital w Kifangondo staje się coraz bardziej znaczącą 
placówka medyczną w Angoli......

Mimo, że  nie jest to duży szpital,  przyjeżdżają tam ludzie 
z całej prowincji, nie tylko biedni, ale także wykształceni;  
lekarze, inżynierowie, którzy chcą zachować intymność w 
leczeniu HIV, ale mieć też pewność wysokiej fachowości le-
czenia. Misjonarka Basia obsługuje krajowy program terapii 
HIV, gdzie zarejestrowanych jest blisko 2 tys. osób. Żmudnie 
i sumiennie prowadzi sprawozdawczość tego programu  
dla ministerstwa zdrowia Angoli, dzięki swojej wiarygodno-
ści  łatwiej zdobywa bardzo drogie leki antyretrowirusowe 
niezbędne w leczeniu tych chorób.

Warto też podkreślić wielką rolę  ambasady polskiej w Lu-
andzie, obecnie znów tam są państwo Urszula i Piotr My-
śliwcowie, ludzie wielkiej szlachetności i ogromnego serca, 
którzy oprócz licznych akcji humanitarnych jednoczą też 
Polaków z całej Angoli. Na nasze święta narodowe  11 Li-
stopada i 3 Maja zapraszają do ambasady rodaków,  którzy 

Lekarska misja
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pracują w Angoli i odbywa się wspólne polskie świętowa-
nie. Osobiście również miałam okazję uczestniczyć w takim 
spotkaniu. 

W uroczystościach tych biorą udział też miejscowe władze, 
bo 11 listopada również jest świętem narodowym Angoli, 
bowiem właśnie tego dnia w1975 roku kraj ten  odzyskał 
niepodległość.
Można mówić o przyjacielskich stosunkach między Polską 
a Angolą, po wojnie Polacy pomagali odbudowywać ich 
kraj. W latach 60 -70-tych Polska wykształciła również bar-
dzo wielu lekarzy z Angoli, wielu z nich utożsamia się z na-
szym krajem. 

Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Miała Pani 
okazję być tam w  tym okresie?

Byłam tam w grudniu. Na Święta Bożego Narodzenia zakwi-
ta  najpotężniejsze drzewo Afryki, choć botanicznie jest to 
krzew - baobab. To drzewo z epoki lodowcowej, na łodydze 
długości ramienia mężczyzny ma duży jak talerz biały  kwiat 
przypominający odwrócony nenufar indyjski, który zwabia 

mnóstwo owadów. Tego drzewa nie da się ściąć niczym 
innym jak tylko żmudnym uderzaniem maczetą, jego kora 
jest czymś w rodzaju bardzo lekkiej pilśni. Nasi pielęgniarze 
wykorzystują „deszczułeczki” z baobabu jako podkładki pod 
wenflon usztywniający rączkę dziecka. W czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia baobab jest naturalną choinką. Angola to 
kraj gdzie 60 procent ludności to chrześcijanie,  Święta Na-
rodzenia Pańskiego niosą więc im dużą radość, przyozda-
biają palmy światełkami, robią małe szopki z liści palm, two-
rzą postaci do szopek, a nasze misjonarki wylewają z gipsu 
malutkie figurki Dzieciątka Jezus i wszyscy świętują, pięknie 
śpiewają, tańczą, wybijają gorące rytmy na „tam-tamach.

My także życzymy Pani miłego świętowania. Dziękuje-
my za rozmowę.

Dziękuję i życzę wszystkim, by w sercach znów poczuli się 
dziećmi, którym tak niewiele potrzeba i w Polsce, i w Afryce, 
by poczuły się radosne i szczęśliwe. Potrzeba tylko Miłości, 
jedynego daru, który rozdawany rośnie i wraca do darczyń-
cy. Szczęśliwego Nowego Roku!

Lekarska misja

Wodospad Kalandula w prowincji Melanje
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Z Prac ORL

Protokół
z posiedzenia  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  6 września  2016 r. 

1. W spotkaniu udział wzięła Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Lekami POW NFZ w Rzeszowie mgr Anna Pliś – Grymanowska , 
która wyjaśniła zebranym wątpliwości związane z wystawianiem 
recept  dla osób 75 + . 

2. Jednogłośnie  członkowie rady pozytywnie zaopiniowali kan-
dydaturę dr hab. n. med. Bożenny Karczmarek – Borowskiej  na 
stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii  
klinicznej.

3. Przyznano dwie zapomogi losowe chorującym kolegom leka-
rzom. 

4. Prezes  dr n. med. Wojciech Domka  złożył wyczerpujące spra-
wozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w której uczest-
niczył Minister  Zdrowia  dr Konstanty Radziwiłł.
Między innymi tematem spotkania były sprawy :
- pozostawienie stażu podyplomowego dla lekarzy,
- zwiększenie liczby rezydentur, 
- zmniejszenie liczby studentów na wydziale stomatologii  zwięk-
szenie na lekarskim
- rewizja pakietu onkologicznego 
- wycena świadczeń zdrowotnych
- przywrócenie szkoleń asystentki stomatologicznej
- pensja minimalna
 
5. Zapoznano się z pismem  Przewodniczącego OZZL  dotyczą-
cym manifestacji środowisk medycznych. 
Zdecydowano, że Okręgowa Izba Lekarska pokryje koszty prze-
jazdu chętnym lekarzom na wyjazd do Warszawy na manifestację. 
Podjęto  jednogłośnie uchwałę popierającą manifestację. 

6. Zapoznano się z orzeczeniami Okręgowego Sądu Lekarskiego.

7. Kol. K. Marchewka – Przewodniczący Komisji Wyborczej poinfor-
mował zebranych o konieczności przygotowywania się do zbliża-
jących się wyborów tj. ustalenie rejonów wyborczych.
    Na kolejne posiedzenie rady należy przygotować propozycję 
rejonów wyborczych.

8. Podjęto  uchwały : 
Od Nr 46/2016 do Nr 136/2016  w sprawie skierowania lekarzy 
na staż podyplomowy – dotyczy lekarzy : Sylwia Koba, Karina Ła-
będowicz, Igor Wiącek, Michał Rybak, Denis Novakovsky, Bartosz 
Maczkowski, Justyna Marchut, Kamila Tuzim, Anna Pysz, Tomasz 
Biczak, Agnieszka Nowakowska, Piotr Mazur- Chromiak, Barbara 
Kozaczuk, Paweł Plata, Mateusz Bełch, Katarzyna Leszczyńska, Mi-
chalina Zygmunt, Maja Drożdżak, Małgorzata Kulig, Jagoda Jagieł-
ło, Joanna Ożóg, Mateusz Ducki, Katarzyna Steciuk, Aleksandra To-
masiewicz, Monika Romanowska, Dawid Konefał, Anna Mazurek, 
Martyna Kluba, Diana Sądaj, Paulina Dyl, Dawid Roman, Mykola 
Marynets,  Mikhail Stoma, Agnieszka Karpowicz, Dawid Karpowicz, 
Kamil Ciąpała, Agnieszka Wanat, Agnieszka Kosturek, Marcin Wie-
liczko, Urszula Paplińska- Płaza, Wiktor Płąza, Kamil Karnas, Karolina 
Szkielonek, Jan Sroka, Agnieszka Suchodolska, Rafał Prus, Alek-
sandra Przyczyna, Urszula Balicka, Natalia Dudek, Ewa Burghardt, 

Ewelina Szybiak, Małgorzata Bobola- Mitał, Paulina Godzisz, Karoli-
na Czarnobaj, Piotr Ruciński, Paweł Hamdan, Martyna Szukiewicz- 
Sarzyńska, Igor Wojtas, Beata Kątnik, Adriana Krop, Anna Watras, 
Aleksandra Kubik, Mateusz Tomaszewski, Ewa Leder, Grzegorz Ma-
zur, Joanna Aksamit, Monika Chmielewska, Karol Portas, Katarzyna 
Batóg- Szczęch, Michał Szczęch, Renata Jońca, Bartosz Balcewicz, 
Maliwina Mazur, Aneta Sobek, Filip Głogowski, Paulina Serwin, 
Dominika Chmielewska, Mateusz Łubianka, Olga Surma, Angelika 
Mala, Karolina Bosek, Justyna Wantrych, Katarzyna Kowal, Justyna 
Wyskiel, Katarzyna Skarbek, Jakub Wróbel, Marta Krawczak, Kacper 
Krawczak, Iga Najbar, Mateusz Lis, Alicja Gorlach, od Nr 137/2016  
do Nr 146/2016  w sprawie skierowania lekarzy dentystów na staż 
podyplomowy – dotyczy lekarzy dentystów :  Mateusz Tomaka, 
Magdalena Jakubczyk, Jagoda Strzępek, Karolina Stodolak, Alicja 
Hajduk, Magdalena Szpala, Dominik Kluz, Justyna Kalita, Szczepan 
Żabicki, Wojciech Socha. 
Nr 147/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2015 ORL w Rzeszo-
wie z dnia 3 marca 2015 r. dotyczącej powołania Komisji orzekają-
cej w przedmiocie niezdolności lekarza  do wykonywania zawodu, 
albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności 
medycznych
Nr 148/2016  w sprawie podpisania umowy z Podkarpackim 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdro-
wia Publicznego na przyjmowanie lekarzy specjalizujących się 
– członków OIL w Rzeszowie  na obowiązkowy kurs ze Zdrowia 
Publicznego
Nr 149/2016  w sprawie zlecenia przygotowania materiałów oraz 
przeprowadzenia na platformie internetowej kursów moduło-
wych ze Zdrowia Publicznego i Prawa Medycznego dla specjalizu-
jących się lekarzy w trybie e-learningowym
Nr 150/2016 w sprawie poparcia publicznej formy protestu prze-
ciwko projektowi ustawy o płacach minimalnych w podmiotach 
leczniczych
Nr 151/2016 w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej
Nr 152/2016 w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej
Nr 153/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.„ Podstawy diagnostyki w periodentologii „ – przez podmiot 
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „PERIOCEN-
TRUM” w Rzeszowie.
Nr 154/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Co nowego w diagnostyce  boreliozy”, „Antybiotykoterapia w 
boreliozie”, „Diagnostyka neuroinfekcji na przykładzie neurobore-
liozy” – przez podmiot Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rze-
szowie
Nr 155/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.”  I 
Warsztaty Diagnostyki MR serca” – przez podmiot Polskie Lekarskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 156/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” 
Epidemiologia, rozpoznawanie  i leczenie raka przełyku”, „Omówie-
nie przypadków klinicznych i demonstracja multimedialna zabie-
gów operacyjnych” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekar-
skie Koło w Stalowej Woli
Nr 157/2016 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Nowa Stomatologia Marzena Głębocka- Szkolenia , Produkty”
Nr 158/2016 w sprawie wpisania lekarza dentysty  na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby -  
dotyczy lekarza  Anna Polak – Tarnowska
Nr 159/2016 w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  dentysty  w celu odbycia stażu podyplo-
mowego – dotyczy lekarza Jerzy Żelechowski
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Nr 160/2016 w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż pody-
plomowy – dotyczy lekarza Jerzy Żelechowski

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  13  września  2016 r. 

1. Zapoznano się ze stanowiskami : 
- OIL w Szczecinie  w sprawie manifestacji zawodów  medycznych 
- Kujawsko-Pomorskiej OIL – w sprawie planowanej manifestacji 
środowisk medycznych
- OIL w Łodzi -  w sprawie protestu środowisk medycznych 
- OIL w Łodzi – w sprawie zasad ordynacji bezpłatnych leków dla 
seniorów
- Śląskiej Izby Lekarskiej – w sprawie zapewnienia lekarzom właści-
wych warunków pracy 
 i wynagrodzeń

2. Podjęto decyzję o  rozłożeniu lekarzowi  spłaty zaległych skła-
dek członków w ratach. 

3. Wytypowano kol. Beatę Kożak  jako przedstawiciela OIL na spo-
tkanie w Urzędzie Miasta Rzeszowa, dotyczące „Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych na lata 2016 -2022”. 

4. Podjęto uchwały : 
Nr 495/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarza Marta Rojek
Nr 496/2016/P  w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza  Marta Rojek
Nr 497/2016/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Dominik Borek 
Nr 498/2016/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  Agnieszka Kazimierczuk 
Nr 499/2016/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  Adrian Walczak
Nr 500/2016/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  Andrzej Bieniarz
Nr 501/2016/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  Natalia Tasior
Nr 502/2016/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  Alicja Miller
Nr 503/2016/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  Małgorzata Gierczak- Zdunek
Nr 504/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Daniel Łukaszewski
Nr 505/2016/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   Karolina Majkowska
Nr 506/2016/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  Katarzyna Sławek
Nr 507/2016/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  Anna Bogaczyk 
Nr 508/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy 
lekarza Wojciech Ratyński
Nr 509/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy 
lekarza Piotr Chuchro
Nr 510/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Motyka
Nr 511/2016/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 Bartosz Lorenc
Nr 512/2016/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 Sławomir Majcher
Nr 513/2016/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 Adamowicz
Nr 514/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Maria Grzymała – Moszczyńska 
Nr 515/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Piotr Rusin
Nr 516/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Grażyna Rusin 
Nr 517/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Agnieszka Niepokój- Wiktor

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  20  września  2016 r. 

1.  Zapoznano się z zaproszeniem  na posiedzenie Rady Społecz-
nej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
2.  Członkowie Prezydium zapoznali się z bieżącą korespondencją, 
która wpłynęła do OIL w Rzeszowie :
     - Uchwałą Nr 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
w sprawie upoważnienia okręgowych rad lekarskich do wyraże-
nia akceptacji kursów medycznych nieobjętych programem od-
bywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;
     - Apelem Nr 4/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do 
Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie 
sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego le-
karzy i lekarzy dentystów

Z Prac ORL
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     - Stanowiskiem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  w sprawie prote-
stu przeciwko projektowi ustawy o płacach minimalnych pracow-
ników medycznych w podmiotach leczniczych;
     - Stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie  popierającym pla-
nowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych protest prze-
ciwko przedstawionemu przez MZ  projektowi ustawy o płacach 
minimalnych  w podmiotach leczniczych;
     - Informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o mającej się 
odbyć w dniu 21.X. 2016 r. konferencji pt. „Po pierwsze prewencja” 
– zaproszenie otrzymał Prezes ORL dr n. med. W. Domka.
3.  Wyrażono zgodę na pokrycie kosztu wynajęcia autokaru celem 
wyjazdu członków OIL na manifestację pracowników ochrony 
zdrowia w dniu 24 września 2016 r. w  Warszawie.
4.  Podjęto uchwały :
Nr 518/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Joanna Kusek-Soboń
Nr 519/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie i wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – doty-
czy lekarza Ewelina Mazur
Nr 520/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Katarzyna Sławek
Nr 521/2016/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 Piotr Stec 
Nr 522/2016/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 Kamil Krawęcki
Nr 523/2016/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 Justyna Wazio
Nr 524/2016/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 Marta Gilewska
Nr 525/2016/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 Beata Gomółka
Nr 526/2016/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 ten zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Stanisław Rzucidło
Nr 527/2016/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 ten zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Parkot
Nr 528/2016/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 ten zakład i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Mirosław Kol-
busz
Nr 529/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Barbara Bąk – Bienkiewicz
Nr 530/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Agata Siewierska – Krawczyk 
Nr 531/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 

dotyczy lekarza   Katarzyna Parkot
Nr 532/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ „Wypełnij kanały na zimno lub ciepło – liczy się skuteczność”- 
przez podmiot „DENTECH” Edward Szczęch i S-KA Jawna
Nr 533/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Nawigacja  w neurochirurgii: - przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Neurologów Dziecięcych Rzeszowski Oddział Regionalny
Nr 534/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Bieszczadzkie Dni Neurologiczne” – przez podmiot Polskie To-
warzystwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski
Nr 535/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Sokolim Okiem –IV Podkarpacka Konferencja Okulistyczna” – 
przez podmiot VISUM CLINIC Sp. z o.o.
Nr 536/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Pokongresowe rozważania na temat terapii pacjenta z nadci-
śnieniem tętniczym i niewydolnością serca” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 537/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne – Pacjent trudny do terapii” – 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Pod-
karpacki 
Nr 538/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Ochrona  Radiologiczna Pacjenta” w dn. 28 września 2016 – 
przez podmiot QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział 
Rzeszów
Nr 539/206/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Ochrona  Radiologiczna Pacjenta” w dn. 30 września 2016 – 
przez podmiot QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział 
Rzeszów
Nr 540/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Nowoczesne metody cytologii płynnej”  - przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Patologów Oddział Podkarpacki
Nr 541/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha” – przez podmiot  Polskie 
Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie
Nr 542/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
IVOCLAR-VIVADENT POLSKA Sp. z o.o.
Nr 543/2016/P w sprawie wyrażenia zgody  na pokrycie kosztu  
wynajmu autokaru  na wyjazd  członków OIL  w Rzeszowie  na 
manifestację  pracowników ochrony zdrowia w dniu 
24 września 2016 r. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  27  września  2016 r. 

1. Prezes ORL  przekazał zebranym przebieg rozmowy z Przedsta-
wicielem firmy LEX. Sprawę postanowiono przedstawić na posie-
dzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej. 

2. Przyznano refundację kosztów szkolenia lekarzom : Grzegorz 
Bednarczyk, Urszula Lampart, Janusz Bąk, Barbara Pietruszewska, 
Książek - Trzaskuś.Bożena.

3. Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy 
Leniart  skierowanym do Konsultanta Krajowego ds. dermatologii 
i wenerologii  w którym informuje  Panią Profesor Joannę Maj o 
zamiarze powołania dr n. med. Roberta Kijowskiego na stanowi-
sko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie  dermatologii i we-
nerologii.

Kol. Maria Szuber  zadała pytanie, czy kandydatura dr  Roberta Ki-
jowskiego była zaakceptowana przez Okręgową Radę Lekarską, 
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gdyż taki jest proceduralny wymóg, a nie przypomina sobie, aby 
ta sprawa stawała na posiedzeniu rady. 
Prezes Wojciech Domka udzielił zebranym odpowiedzi w/w sprawie. 

4. Podjęto  uchwały :
Nr 544/206/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 Dariusz Stanowski
Nr 545/2016/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 Natalia Stąpor
Nr 546/2016/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 Teresa Thompson
Nr 547/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Katarzyna Marchlik
Nr 548/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marcin Urbański
Nr 549/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Janusz Bąk
Nr 550/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Szypułą- 
Stąpor
Nr 551/2016/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 ten zakład  i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Roman Mikuła
Nr 552/2016/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 ten zakład  i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marcin Kolada
Nr 553/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru  pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej 
praktyki lekarskiej – dotyczy : „EURODENT”  Magdalena i Tomasz 
Niżańscy
Nr 554/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ IV Podkarpackie Spotkania Neonatologiczne pt. „ Infekcja u 
noworodka trudności  diagnostyczne i lecznicze” – przez podmiot  
Podkarpacki Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neona-
tologicznego.
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  4 października   2016 r. 

1. Odczytano pismo dyrekcji ZOZ w sprawie podejrzenia lekarza o 
uzależnienie lekowe.
Dyskutowano nad koniecznością powołani, a komisji ds. uzależ-
nionych lekarzy. Po dyskusji stwierdzono, że nie posiadamy wy-
starczających dowodów  do powołania Komisji. Postanowiono 
wystąpić z pismem do dyrekcji o dostarczenie do OIL w Rzeszo-
wie  dokumentacji  dającej podstawę do podejrzeń o uzależnie-
niu lekarza. Okręgowa Rada Lekarska upoważniła Prezydium do 
powołania Komisji  jeżeli będą uzasadnione przesłanki do powo-
łania komisji. 
2. Zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczą-

cym przyznanej dotacji na  renowację wazonów i ich osadzenia 
na zabytkowym ogrodzeniu Letniego Pałacyku Lubomirskich. 
Zdecydowano o udzieleniu odpowiedzi Urzędowi Miasta w po-
wyższej sprawie. 

3. Radca prawny  Anna Bandelak zwróciła uwagę członkom rady 
na nieścisłości w Komunikacie Ministerstwa Zdrowia w sprawie  
wypisywania leków „75+” na receptach pro – familia, pro-autore.  
Zapis  w komunikacie jest niezgodny z art. 43 a ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych.  Zdecydowano, że radca prawny te nieścisłości wyjaśni z 
Ministerstwem Zdrowia. 

4. Prezes ORL Wojciech Domka przedstawił ofertę firmy Lex Secu-
re  dotyczącej 24 godzinnej obsługi prawnej dla lekarzy.  Firma ta 
obsługuje już trzy izby w Polsce, które są zadowolone 
z jej usług. Miesięczna opłata za obsługę w naszej izbie wynosiłaby 
2,5 – 3 tysiące złotych.    
Po dyskusji stwierdzono że w chwili obecnej nie ma takiej konicz-
ności gdyż dwóch zatrudnionych w OIL  pracowników na bieżąco 
udziela porad. W razie potrzeby można wrócić  do tematu.
  
5. Dyskutowano na temat powoływania kandydatów  na stanowi-
ska konsultantów  wojewódzkich, między innymi konsultanta ds. 
dermatologii.  Prezes ORL oraz członkowie Rady szczegóły  dysku-
sji na ten temat  otrzymali  drogą elektroniczną.  

6. Dr B. Duhl  poinformowała  zebranych o swoim uczestnictwie  
w  obchodach  50 - lecia uzyskania tytułu lekarza AM w Krakowie.  
Niektóre izby z tej okazji organizują uroczystość dla swoich człon-
ków, zaproponowała więc rozważenie w naszej izbie zorganizo-
wania takiej uroczystości. Prezes ORL popart propozycję.  Przy-
pomniał, że w naszej izbie honoruje się lekarzy, którzy ukończyli 
80 lat. Członkowie rady jednogłośnie zaaprobowali przyjęcie tej 
inicjatywy. 

7. Dr  E. Poniewierska – Labuda podziękowała dr R. Maksymowi-
czowi i Pani Szczepaniak za profesjonalne zorganizowanie konfe-
rencji stomatologicznej. 

8. Dr K. Marchewka przypomniał zebranym o  ostatecznym ter-
minie ustalenia rejonów wyborczych na dzień  6 grudnia 2016 r. 

9. Ustalono termin posiedzenia Rady na dzień 6 grudnia 2016 r. 

Protokół z posiedzenia  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  11 października   2016 r. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 555/2016/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Marcin Mitał
Nr 556/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Piotr Dziemianko
Nr 557/2016/P w sprawie przyznania lekarzowi  zapomogi losowej 
Nr 558/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Barbara Murjas
Nr 559/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Beata Głowińska
Nr 560/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
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jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Angelika Sadoń 
Nr 561/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Mateusz Betlej 
Nr 562/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Agata Betlej
Nr 563/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Róża Jaworska- Nitkiewicz
Nr 564/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Sabina Czyż
Nr 565/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Mariusz Pruchniak 
Nr 566/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Aleksandra Szczap
Nr 567/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Halina Urban
Nr 568/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marzena Nosek
Nr 569/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  
– dotyczy lekarza Tomasz Wiatr
Nr 570/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  
– dotyczy lekarza Piotr Olechowski 
Nr 571/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  
– dotyczy lekarza Jacek Tereszkiewicz
Nr 572/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza dentysty Maciej Klin
Nr 573/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dorota Grela
Nr 574/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Teresa Alberti
Nr 575/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Co wiemy o neuropatii cukrzycowej w 2016 r.”- przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 576/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Współczesne wyzwania w opiece nad pacjentem ze schorze-
niami siatkówki” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie 
Oddział w Rzeszowie
Nr 577/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Spotkanie naukowo- szkoleniowe dotyczące diagnostyki pier-
si” – przez podmiot  Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne 
Oddział Podkarpacki
Nr 578/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

2. Zapoznano się z odpowiedzią lekarza na skargę złożoną przez 
pacjentkę.  Udzielono pacjentce wyjaśnień. 

3. Rozpatrzono prośbę Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów o 
przyznanie zapomogi losowej dla lekarza. 

Po zapoznaniu się  z prośbą przyznano lekarzowi zapomogę lo-
sową . 

4. Przyznano odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu K. Drzymała.

5. Przyznano lekarzom  refundacje kosztów szkolenia M. Maziarz, 
M. Surmacz. 

Protokół z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  18 października 2016 r. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 579/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Anna Polak – Tarnowska
Nr 580/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Patryk Targoński
Nr 581/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza   Bogusław Gawęda
Nr 582/2016/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym – dotyczy lekarza Beata Zakręcka
Nr 583/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „ Wybrane zagadnienia pracy radiologicznego personelu pie-
lęgniarskiego” – przez podmiot Polskie Lekarskie Towarzystwo Ra-
diologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 584/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „ Wybrane aspekty diagnostyki MR  miednicy mniejszej” – przez 
podmiot Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie
Nr 585/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia pt. „Podstawy diagnostyki w peridentologii” – przez podmiot 
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „PERIOCEN-
TRUM” w Rzeszowie
Nr 586/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Diagnostyka i leczenie POChP – czy czas na zmianę „ ; Aerozo-
loterapia- Inhalator- istotny element terapii wziewnej chorób ob-
turacyjnych” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło 
w Tarnobrzegu
Nr 587/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Meditrans Sp. z o.o. Sp. K. 
Nr 588/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Fundacja Twórczych Kobiet z Warszawy

2. Przyznano  lekarzom refundacje kosztów szkolenia : Tomasz Wa-
syluk, Agnieszka Żyłka. 

3. Wytypowano kol. K. Cyran w skład Komisji Konkursowej na sta-
nowisko pielęgniarki Oddziałowej SOR  Klinicznego Szpitala Nr 2 
w Rzeszowie.

Protokół   z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  25  października   2016 r. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 589/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarzowi cudzoziemcowi i wpisania na listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Uliana Huska
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Nr 590/2016/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Agnieszka Kogut
Nr 591/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Marcin Stawarz
Nr 592/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby le-
karskiej – dotyczy lekarza Patryk Targoński 
Nr 593/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Paulina Woś
Nr 594/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Maciej Matłok 
Nr 595/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Joanna Jucha
Nr 596/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza  Katarzyna Wieszczek- Zięba
Nr 596/2016/P/a  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym – dotyczy lekarza Katarzyna Dąbek
Nr 597/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Radosław Szmulkiewicz
Nr 598/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna de Sternberg Stojałowska
Nr 599/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym oraz w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Paweł Marczak 
Nr 600/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Terapia i praca edukacyjna z dzieckiem niedowidzącym” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie 
Nr 601/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Choroba Parkinsona w praktyce lekarza rodzinnego” – przez 
podmiot Porozumienie Podkarpackie – Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Nr 602/2016/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
Nr 603/2016/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. Wydelegowano kol. K. Marchewkę do prac związanych ze zmia-
nami w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

3. Po zapoznaniu się z pismem dyrekcji  ZOZ  dotyczącym podej-
rzenia u lekarzy choroby, podjęto decyzję po powołaniu komisji 
orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania 
zawodu, lub ograniczenia  w wykonywaniu ściśle określonych 
czynności medycznych.

4. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Z. Małek, R. Ma-
łecka, M. Małecki, M. Frącz i K. Dąbek.

5. Podjęto decyzję o pokryciu kosztów podróży  samochodem 
osobowym lek. B. Kożak na posiedzenie Komisji Stomatologicznej  
Śląskiej Izby Lekarskiej.

Protokół   z posiedzenia  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  08 listopada 2016 r. 

1. Podjęto uchwały : 
Od nr 604/2016/P do nr 691/2016/P  w sprawie przyznania pra-
wa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków OIL 
w Rzeszowie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i leka-
rzy dentystów – dotyczy lekarzy : Mateusz Kuffner, Tomasz Róg, 
Jakub Gabiński, Grzegorz Jasina, Magdalena Tara, Damian Baran, 
Magdalena Kowalczyk, Aleksandra Kmieć, Pulina Dubiel, Aleksan-
dra Surowiec, Edyta Bednarz, Agnieszka Zagroba, Katarzyna Ró-
żańska, Joanna Kyc, Grzegorz Kamiński, Marcelina Matwiej, Emi-
lia Stolarska, Michał Prokop, Iwona Mielniczuk, Martyna Kuryło, 
Wojciech Kołodziej, Paweł Blajer, Mateusz Surowic, Agata Ryczko, 
Monika Jaroch, Maria Mazur, Łukasz Tylek,  Natalia Chmiel, Daria 
Jędrzejewska, Monika Ostaszewska – Brezdeń, Tomasz Brezdeń, 
Jakub Rymarowicz, Aleksandra Cebula, Tomasz Francka, Anna Lau-
terbach, Marta Pyzińska, Adam Wajhajmer, Robert Pajor, Tomasz 
Stanio, Kamil Dworak, Edyta Kłusek, Katarzyna Nitychoruk, Tomasz 
Grabski  Marta Kołt- Kamińska, Natalia Kanas, Gabriela Breś, Da-
mian Lis, Barbara Sabal, Wojciech Głód, Wojciech Surmacz, Kata-
rzyna Kanik, Anna Kozioł, Mateusz Moskwiak, Kamil Hadryś, Natalia 
Suprynowicz, Wojciech Krupa, Patrycja Obirek- Krupa, Katarzyna 
Bednarz, Tomasz Kędzior, Aleksandra Kędzior, Mateusz Klukowski, 
Maciej Pluta, Paulina Sowińska, Mikołaj Podlasek, Katarzyna Świ-
derek, Ewa Chlebuś, Peter Sielski, Michał Czerwiec, Julia Rudnicka 
– Czerwiec, Ewelina Bester - Mach, Agnieszka Krawczak, Bartosz 
Krawczak, Patrycja Noworól - Pelc, Kaja Ławniczek, Michał Ptak, 
Magdalena Piekuta, Monika Kurdziel, Michał Domka, Piotr Przyczy-
na, Paulina Opalińska – Zielonka, Michał Guzek, Mateusz Kowalski, 
Katarzyna Stach, Barbara Radziszewska, Katarzyna Kozioł, Tomasz 
Czarnecki, Edyta Brzegowa, Irmina Kmieć, 
Nr 692/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarzowi dentyście, uzyskał obywatelstwo polskie – dotyczy 
lekarza Hanna  Jaworska 
Nr 693/2016/P w sprawie zmiany Uchwały Nr 467/2016/P  Prezy-
dium ORL z dnia 16.08.2016 r. w sprawie przyznania ograniczone-
go prawa wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu 
odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do Okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – do-
tyczy lekarza  Denis Novakovsky
Nr 694/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do Okręgowego Rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów OIL w związku z przeniesieniem z innej Okręgowej Izby 
Lekarskiej – dotyczy lekarza  Katarzyna Miłto
Nr 695/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do Okręgowego Rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów OIL w związku z przeniesieniem z innej Okręgowej Izby 
Lekarskiej – dotyczy lekarza   Rafał Miłto
2.  Zapoznano się z pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Rzeszowie z prośbą o przekazywanie  kwartalnie lub półrocznie 
wykazów nowo zarejestrowanych praktyk lekarskich.
Postanowiono podjęcie decyzji współpracy pozostawić człon-
kom rady. 
3. Prezes ORL dr Wojciech Domka otrzymał zaproszenie uczestnic-
twa w Gali Nagrody Gospodarczej. 
4. Zapoznano się ze stanowiskiem Prezydium ORL w Łodzi  w spra-
wie szpitalnej opieki pediatrycznej.
5. Odczytano pismo Rzecznika Praw Obywatelskich  Pana Adama 
Bodnara  w sprawie problemu związanego  z przestrzeganiem 
praw człowieka – kobiet ciężarnych i rodzących , dotyczącego 
form i okoliczności  udzielania przez pacjentki zgody na zabiegi 
mające miejsce w trakcie porodu.

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

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

1. Badania statystyczne na 2017r  / Dz.U.16.1426/
2. Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna  / Dz.U.16.1434/
3. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2017r  / Dz.U.16.1456/
4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 / Dz.U.16.1492/
5. Badania lekarskie przy objęciu urzędu sędziego  / Dz.U.16.1522/
6. System informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.1535 tj/
7. Refundacja leków, środków spożywczych.../ Dz.U.16.1536 tj/
8. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.16.1538/
9. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne  / Dz.U.16.1555/
10. Zakres zadań lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz  / Dz.U.16.1567/
11. Zm. rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.16.1580/
12. Zawód felczera  / Dz.U.16.1618 tj/
13. Ustawa o działalności leczniczej  / Dz.U.16.1638 tj/
14. Przeszczepianie komórek i tkanek  / Dz.U.16.1674/
15. Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej  /    
      Dz.U.16.1724/
16. Zm. rozp. w sprawie formularzy sprawozdawczych w badaniach statystycznych za 2016r / Dz.U.16.1722/
17. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.16.1743/
18. Ustawa Kodeks Postępowania Karnego  / Dz.U.16.1749 tj/
19. Świadczenia zdrowotne dla osób pozbawionych wolności / Dz.U.16.1748/
20. Informacje udzielane zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ  / Dz.U.16.1754/     
      - obowiązuje od 25.11.16r przewiduje co ma zawierać wystąpienie o taką informację, a przede wszystkim pisemną zgodę ubezpie 
         czonego lub jego przedstawiciela ustawowego
21. Kryteria zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Dz.U.16.1769 tj/
22. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  / Dz.U.16.1793 tj/
23. Zm. rozp. w sprawie centrum urazowego dla dzieci / Dz.U.16.1806/

Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

Przypominamy , że od 1 stycznia 2017r wygasają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane.
Lekarze i lekarze dentyści którzy będą chcieli korzystać z tego uprawnienia będą musieli uzyskać indywidualne numery 
recept przydzielone przez NFZ.
Informujemy, że na stronach internetowych NFZ znajduje się komunikat dotyczący zasad pobierania numerów recept
po 1 stycznia 2017r za pośrednictwem Portalu NFZ.

PRAKTYKI LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE WSZYSTKIE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 
2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1304 z późn. zm.) w części 1.29 dotyczącej „Zdrowia i ochrony zdrowia” jako „podmioty przekazujące dane 
statystyczne” wymienia podmioty wykonujące działalność leczniczą. 
W związku z powyższym zwracamy się do indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, 
grupowych praktyk lekarskich oraz indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów o przekazanie danych statystycznych za 
rok 2016. Powyższe nie dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich i dentystycznych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk 
lekarskich zarejestrowanych jako praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Informacja określająca zakres 
tematyczny, terminy, miejsce i sposób przekazania sprawozdań oraz ich wzory będzie zamieszczona w pierwszej połowie stycznia 2017  
na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (www.rzeszow.uw.gov.pl). Po przewinięciu strony w dolnej części 
ekranu w zmieniającym się banerze występuje ikona „Ochrona zdrowia”, która w menu znajdującym się po prawej stronie w pozycji 
„Statystyka sprawozdawcza – metodologia” opisuje tematykę sprawozdawczości. 
 
Kontakt: Wydział Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 
telefony: 17 867 1333, 17 867 1334, 17 867 1376 
mail: s@rzeszow.uw.gov.pl   Link do strony tematycznej: http://pczp.rzeszow.pl/
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ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA

LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW!

Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na kolejny cykl bezpłat-
nych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w nowej formule : sobot-
nie konferencje interdyscyplinarne.
Szkolenia będą się odbywały w sali konferencyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2  
Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne. Zainteresowani proszeni są o rejestrowanie się pod nr tel. 17 
717 77 24 (Pani Magdalena Szczepaniak) lub drogą elektroniczną: okm.
rzeszow@onet.pl.
 
Kalendarz konferencji na I półrocze 2017 r.

1. 14 stycznia 2017 r.  (sobota)  godz. 10:00
„Dokumentacja medyczna w gabinecie lekarskim i na dyżurze. Jak po-
winna wyglądać prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna”
– wykładowca dr n. prawnych Joanna Paśkiewicz
2. 18 marca 2017 r. (sobota) godz.10:00
„Najczęstsze nowotwory przewodu pokarmowego”” 
– wykładowca dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
3. 20 maja 2017r.  ( sobota) godz.10:00
„Najczęstsze choroby tropikalne spotykane w Polsce. Profilaktyka
szczepienia jakie i na co?”
– wykładowca  lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka

W dniach 30 września - 1 października 2016 r. w Hotelu „Rzeszów” 
odbyła się VII Podkarpacka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Le-
karzy Dentystów pt. „Interdyscyplinarne leczenie pacjentów”. 

W konferencji wzięło udział około 200 lekarzy dentystów z Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz z  Okręgowych Izb Lekarskich 
w  Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Konferencję otworzył wiceprezes ORL lek. dent. Adam Malawski-
-Róg, który powitał zgromadzonych w imieniu Prezesa ORL w Rze-
szowie. Następnie uczestników powitał przewodniczący Komisji 
Stomatologicznej lek. dent. Radosław Maksymowicz. 

W konferencji jako wykładowcy udział wzięli: dr hab. Małgorzata 
Radwan-Oczko prof. nadzw. z Katedry Periodontologii i dr hab. 
Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw. Kierownik Katedry Protetyki 
Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. n. med. Ma-
riusz Lipski z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej 
i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego UM w Szczecinie, lek. 
dent. Ayham Mohsin - prywatna praktyka ortodontyczna oraz lek. 
dent. Natalia  Stachera i Waldemar Kozłowski.

Podczas konferencji  odbyła się sesja naukowa młodych pracow-
ników nauki, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac 
naukowych -doktorantka studiów doktoranckich UM we Wrocła-
wiu, lekarz stomatolog z Rzeszowa, dwie osoby specjalizujące się 
z zakresu ortodoncji w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w 
Rzeszowie oraz jedna osoba specjalizująca się z protetyki.

Sprawozdanie z VII Podkarpackiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej
Lekarzy Dentystów „Interdyscyplinarne leczenie pacjentów”         

Informacji o planach dotyczących kontraktowania świadczeń z za-
kresu leczenia stomatologicznego udzielili pracownicy POW NFZ 
w Rzeszowie.

Konferencja spotkała się z pozytywną oceną uczestników, przed-
stawione przez wykładowców tematy  były różnorodne i ciekawe.
W dniu 30.09.2016r część uczestników konferencji wzięła udział w 
spotkaniu koleżeńskim w Klubie „Piekiełko” natomiast cała konfe-
rencja  zakończyła się „Bankietem Jesiennym „, który odbył się w 
Sali Bankietowej Hotelu Rzeszów.

Sponsorem głównym konferencji była firma Mazda Autoryzowa-
ny Dealer D&R Czach. Pozostali sponsorzy to: Dentsply Sirona, 
Dental Tree, IQR Medical, Optident, MIP Pharma, Nest Bank, Cer-
kamed, DenTech, Kadent System, Madmag, Lasotronix, Colgate, 
Sepotodont, Chema-Elektromet.  Patroni medialni „Twój Przegląd 
Stomatologiczny” i „Magazyn Stomatologiczny”.
 
Konferencja została przygotowana przez przewodniczącego Ko-
misji Stomatologicznej lek. dent. Radosława Maksymowicza. W 
przygotowaniu konferencji czynny udział wzięli również : wice-
prezes ORL w Rzeszowie lek. dent. Adam Malawski-Róg, sekre-
tarz Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie lek. dent. Beata 
Kożak. Obsługę biurową konferencji zapewnili pracownicy Biura 
OIL w Rzeszowie.

Lek. med. Radosław Maksymowicz

BAL LEKARZA
Bal Lekarza odbędzie się dnia 4 lutego 2017 roku w Hote-
lu Rzeszów w Rzeszowie. Obowiązują stroje wieczorowe, na 
głowach mile widziane nakrycia głowy: kapelusze, stroiki i 
inne przybrania. W programie pokaz mody oraz konkurs na 
najpiękniejsze nakrycie głowy Pań i Panów ( cenne nagrody ! 
ufundowane przez firmę „IMPRESJA”). Gra orkiestra Braci Ho-
roszki. Bilety w cenie 185 zł za osobę do nabycia w Biurze OIL 
w Rzeszowie ul. Dekerta 2 od 9.01 do 27.01.2017r. Serdecznie 
zapraszamy do wspaniałej zabawy!

Szczegółowe informacje dostępne wkrótce na stronie inter-
netowej OIL w Rzeszowie.

Szkolenia, konferencje
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Streszczenie

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B ze względu na skalę 
rozpowszechnienia oraz możliwe następstwa jakie ze sobą niesie sta-
nowi istotny problem zdrowotny w skali globalnej.  Według danych 
epidemiologicznych zakażenie wirusem HBV przebyło około 2 miliar-
dów ludzi na świecie, z czego około 350 milionów pozostaje przewle-
kle chorych, rocznie zaś z powodu choroby lub jej powikłań  – to jest 
marskości wątroby i pierwotnego raka wątroby (HCC) - dochodzi do 
około 1 miliona zgonów. W Polsce, zaliczanej do krajów o średniej/
niskiej zapadalności, liczbę osób będących nosicielami antygenu HBs 
ocenia się na około 320 tysięcy, co stanowi mniej niż 2% populacji. 
Rokrocznie od ponad 10 lat rozpoznaje się około 1,5 tysiąca nowych 
zakażeń, w większości o charakterze przewlekłym. Źródłem zakażenia 
wirusem HBV jest człowiek. Głównymi drogami zakażenia pozostają 
nadal zabiegi medyczne, stosunki seksualne z osobami zakażonymi 
oraz zabiegi niemedyczne, naruszające ciągłość naturalnych barier 
ochronnych ciała – tatuaże, piercing, stosowanie dożylnych sub-
stancji odurzających, itp. Kluczową rolę w utrzymaniu replikacji HBV 
odgrywa materiał genetyczny wirusa, deponowany w jądrze hepa-
tocyta wkrótce po wniknięciu patogenu do komórki. Materiał ten 
zwany kolistym,  kowalentnie zamkniętym DNA (cccDNA) stanowi 
odporny na działanie leków rezerwuar wirusowego DNA, pozwalają-
cy na przetrwanie zakażenia nawet w warunkach farmakologicznego 
zahamowania replikacji HBV, stanowiąc tym samym o niemożności 
wyleczenia infekcji przy użyciu współcześnie dostępnych prepara-
tów. W świetle powyższego podstawowym celem terapii jest uzy-
skanie pełnej supresji replikacji HBV, co w praktyce klinicznej oznacza 
trwały zanik wiremii HBV w surowicy, mierzonej przy użyciu testów 
o wysokiej czułości , a także uzyskanie eliminacji HBsAg. To ostatnie 
zjawisko zachodzi stosunkowo rzadko, najczęściej w przypadku le-
czenia interferonem (IFN) . Ponieważ pełna serokonwersja w układzie 
HBs (to jest utrata HBsAg i wytworzenie przeciwciał anty-HBs) zdarza 
się jeszcze rzadziej, nie powinna być traktowana jako ostateczny cel 
leczenia, chociaż jest bardzo pożądana. Zgodnie z wytycznymi Eu-
ropejskiego Towarzystwa do Badań nad Wątrobą (EASL) idealnym 
celem terapii jest trwale niewykrywalne HBV-DNA w surowicy w po-
łączeniu z utratą HBsAg z lub bez wytworzenia przeciwciał anty-HBs 
. Aktualnie dominują dwa sposoby leczenia PZW t.B – krótkotrwała 
terapia pegylowanym interferonem alfa 2a (PegIFN alfa2a) oraz wielo-
letnia, nierzadko dożywotnia terapia doustnymi analogami nukleoz(t)
ydowymi (NUC). Dobrze znanymi czynnikami prognozującymi odpo-
wiedź na leczenie PegIFN alfa2a są: niskie wartości wiremii HBV (≤ 
107 IU/ml), wysoka aktywność aminotransferaz, młody wiek chorego, 
płeć żeńska oraz genotyp HBV, gdzie odsetek trwałych odpowiedzi 
na leczenie zmniejsza się wraz z kolejnymi literami alfabetu (najwięk-
szy dla genotypu A, najmniejszy dla genotypu D). Jednakże zarówno 
wysokość wiremii jak i wartości aminotransferazy alaninowej (ALT) 
podlegają częstym wahaniom w czasie, czyniąc je mniej wiarygodny-
mi zmiennymi do przewidywania odpowiedzi. Dodatkowo wziąwszy 
pod uwagę koszt leczenia PegIFN, konieczność cotygodniowych in-
iekcji, możliwość wystąpienia szerokiego wachlarza działań niepożą-
danych jak i fakt, że terapia ta powoduje trwałą supresję wirusa HBV 

u około 25-35% leczonych, istnieje pilna potrzeba określenia czyn-
ników prognozujących odpowiedź na leczenie jeszcze przed jego 
rozpoczęciem, co pozwoli adresować terapię do pacjentów o naj-
wyższych szansach wyleczenia. 

Cel pracy stanowiła ocena skuteczności leczenia przewlekłego wi-
rusowego zapalenia wątroby typu B (PWZW t.B) z zastosowaniem 
PegIFN alfa2a, mierzonej jako poziom wiremii HBV≤ 2000 IU/ml na 
zakończenie leczenia oraz utrzymującej się przez 12 kolejnych mie-
sięcy, w zależności od stwierdzanego polimorfizmu genu interleu-
kiny 28B. 
 
Do badania włączono 86 pacjentów powyżej 18 roku życia, w tym 
48 mężczyzn i 38 kobiet, zamieszkałych na terenie województw za-
chodniopomorskiego i podkarpackiego, u których przez okres dłuż-
szy niż 6 miesięcy stwierdzało się we krwi obecność antygenu HBs i 
w biopsji wątroby zostało potwierdzone przewlekłe zapalenie wątro-
by typu B (PWZW t.B). Biopsji wątroby nie wykonano tylko w jednym 
przypadku (z powodu przeciwwskazań). Do badania zostali włączeni 
zarówno pacjenci z HBe-dodatnim, jaki i HBe-ujemnym PWZW t.B. 
Wszyscy pacjenci byli leczeni pegylowanym interferonem alfa-2a 
(PegIFN alfa-2a) w dawce 180 μg/tydzień przez okres 48 tygodni oraz 
mieli co najmniej roczny okres obserwacyjny po zakończeniu lecze-
nia. Współistniejące zakażenie wirusem typu C zapalenia wątroby 
lub wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV) było kryterium 
wykluczającym z udziału w badaniu. Dodatkowymi czynnikami wy-
łączającymi z badania były: terapia IFN kiedykolwiek w przeszłości, 
ciąża lub laktacja, narkomania bądź nadużywanie alkoholu, podej-
rzenie raka wątrobowokomórkowego (HCC) na podstawie ogólnie 
przyjętych kryteriów, liczba płytek krwi poniżej 100000/mm3, liczba 
leukocytów poniżej 3000/mm3, obecność surowiczych markerów 
autoagresji, niewydolność nerek, epizody dekompensacji funkcji wą-
troby w wywiadzie. 

Nie wykazano związku pomiędzy którymkolwiek z polimorfizmów 
IL28B a eliminacją antygenu HBs, które to zjawisko jest najbardziej 
pożądanym punktem końcowym leczenia PWZW t.B. Wpływ na to 
może mieć niewielka liczebność badanej populacji, skutkująca po-
jedynczymi przypadkami serokonwersji w tym układzie, których 
nie można było powiązać z obecnością określonego genotypu ba-
danej interleukiny. Wykazano natomiast słabą, istotną statystycznie 
zależność między trwałym spadkiem HBV-DNA, oznaczającym od-
powiedź na leczenie pegylowanym interferonem alfa 2a według 
przyjętych kryteriów,  a wariantem TT (C/T) IL28B. Zależność ta jest 
również widoczna w aspekcie serokonwersji w układzie „e” (tu nie 
osiągnięto istotności statystycznej) i spadku ALT bezpośrednio po 
leczeniu. Pacjenci z tym układem IL28B mieli także niższe HBV-DNA  
zarówno 6 jak i 12 miesięcy  po leczeniu i wartości te są statystycznie 
istotne. Należy jednak pamiętać, że słaba korelacja w każdym z tych 
przypadków nie stanowi dowodu na obiektywne istnienie zależności 
i nie może być podstawą do formułowania takich wniosków. Wska-
zane więc byłoby przeprowadzenie podobnych badań na większej i 
bardziej reprezentatywnej grupie pacjentów.

Doktorat

Informujemy, że na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 

„Polimorfizm genu IL28B a odpowiedź na pegylowany interferon alfa-2a
w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B”

oraz po złożeniu wymaganych egzaminów Robert Pleśniak uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk medycznych w dyscyplinie medycyna nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 22.06.2016r.
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Moje hobby

Narty dają nam 
poczucie wolności

Rozmowa z lek. med. Grzegorzem Siteniem specjalistą chorób dziecięcych, nefrologiem kierownikiem 
Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie
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Moje hobby

Kolejny sezon narciarski przed Panem. Sprzęt już przygo-
towany?

Kiedy wszedłem do garażu gdzie składuję i serwisuję sprzęt to 
trochę się przeraziłem. 19 par nart robi wrażenie. Oczywiście nie 
wszystkie należą do mnie, ale większość tak. Do każdej dyscypliny 
mam oddzielne, osobne do startu i do treningu, do tego biegowe. 
Żona śmieje się ze mnie, mógłbym już otworzyć komis. Oczywi-
ście jak przed każdym sezonem, również przed tym sporo pracy. 
Trzeba ściągnąć stary wosk, narty wyczyścić, przesmarować, na-
ostrzyć krawędzie i na stok. Wszystko staram się robić sam, to też 
daje sporo satysfakcji.

Kiedy rozpoczęła się Pana fascynacja nartami, kto był tym 
pierwszym nauczycielem, przewodnikiem?

Mój tato. Kiedy miałem 6 lat po raz pierwszy zabrał mnie na Ka-
sprowy Wierch i tam miałem chrzest bojowy. Jeszcze na nartach 
drewnianych, na paski, z odrywaną piętą i w normalnych butach. 
Od tego czasu nie pamiętam zimy, abym nie miał przypiętych 
nart. Narty były zawsze ze mną. Nimi żyłem i o nich myślałem. Taką 
wspaniałą sprawą w młodości, którą mi tato zafundował były do-
datkowe ferie. Na tych ustawowych feriach w lutym nigdzie dalej 
nie wyjeżdżaliśmy bo śnieg zawsze był na miejscu. Wówczas z ko-
legami jeździłem na sankach na Baranówce (dzielnica Rzeszowa), a 
z tatą na stok w Babicy,  Strzyżowie czy Dylągówce. Były to wyjaz-
dy indywidualne lub zakładowe. Pamiętam nieraz w Nysce jecha-
ło nas ponad 20 osób. Z sentymentem wspominam te wypady, 
gdzie na stoku były tylko wyciągi na linie tzw. „wyrwirączki”. Zdarte 
i pobrudzone mieliśmy wszystkie kurtki, podarte i osmarowane 
rękawiczki. Nie zapomnę różnego rodzaju „wynalazków”, które 
miały nam ułatwić dostawanie się na szczyt. Specjalne klucze do-
rabiane na WSK, dodatkowe spodenki, czy inne osłony stosowane 
w czasie transportu. A dziś już nikt nie chce jeździć nawet orczy-
kiem, teraz krzesełko, najlepiej podgrzewane, do tego zamykane 
przyłbicą, względnie gondola, Cóż wszystko się zmienia. 
Ale powróćmy do tych drugich ferii. Tato fundował mi dodatkowe 
dwa tygodnie na Kasprowym Wierchu. Zazwyczaj była piękna po-
goda, choć ze śniegiem było różnie. Nieraz były olbrzymie zaspy, 
innym razem jadąc z Goryczkowej przeskakiwaliśmy nad kamie-
niami. Zawsze był termosik, kanapka i jazda do woli, a koledzy w 
tym czasie chodzili na lekcje. 

Postęp w sprzęcie na przestrzeni tych kilku dekad jest chyba 
olbrzymi?

Tak, tych rewolucji sprzętowych było kilka. Pierwszym nowym 
elementem była metalowa krawędź. która w całości była przybi-
jana do drewnianej narty. Były na przykład polskie narty „Regle”, 
do których dodano jeszcze plastikowy ślizg, żeby śnieg się nie 
przyklejał. Bo na samych drewnianych lekko namoczonych i słabo 
nasmarowanych nieraz nie dało się jeździć. Kolejne zmiany były w 
wiązaniach. „Marker” wprowadził wypinany przód i tył. Następnie 
przód wypinany tylko na boki, tył do góry. Później kolejne zmiany 
w wiązaniach „Tyrolii” i „Salomona”. Teraz wiązania wypinają się we 
wszystkich kierunkach i w trzech płaszczyznach. Przed laty nie do 
pomyślenia. Kolejna sprawa to buty. Ja zaczynałem  w miękkich, 
skórzanych butach. Tato miał jeszcze na sznurówki, ja już miałem 
na klamry co było dużym wydarzeniem. Potem były buty wysokie, 
gdzie można było czysto pojechać na krawędziach. I same krawę-
dzie to kolejny temat. W dawnych nartach promień skrętu był 30 
- 40 metrów a teraz narty karwingowe i zupełnie inna technika jaz-
dy. Czekamy na kolejne nowości. Wymyślono rocery, które wypie-
rają carvery. Charakteryzują się jeszcze większym podniesieniem 
przodu nart, co powoduje łatwiejsze wyginanie się na krawędzi i 
doskonalsze skręcanie. 
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Kiedy pojawiła się ochota jeżdżenia nie tylko rekreacyjnego, 
ale na czas, w zawodach?

Całą młodość jeździłem z tatą, który raczej nie widział mnie 
uczestniczącego w zawodach. Nie odbywałem odpowiedniego 
treningu czy udziału w poważnej rywalizacji. Kluby narciarskie 
w tamtym czasie były w Rzeszowie dosyć elitarne i zdaniem taty 
niestety na nie najwyższym poziomie. Ojciec był pod wrażeniem 
szkoły zakopiańskiej. To wiązało by się z przeprowadzką, która nie 
wchodziła w rachubę. Tak więc zawodnicze ściganie rozpocząłem 
bardzo późno, dopiero po studiach. Był to czas kiedy zobaczyłem 
prawdziwe stoki, nie kilkusetmetrowe jak dotychczas tylko kilku 
kilometrowe. Różnice poziomów nie 100-200 metrów tylko 600-
800 metrów. To tam przyszedł ten impuls rywalizacji. 

Środowisko lekarskie okazało się tym, w którym zaczęło się 
prawdziwe ściganie. Mistrzostwa okręgu, kraju oraz świata.

Środowisko lekarskie jest usportowione, a narty są bardzo popu-
larne. Przede wszystkim na Górnym i Dolnym Śląsku, ale też w War-
szawie na Podkarpaciu, w Małopolsce, a nawet w Łodzi czy Gdyni. 
Tak naprawdę zawodniczo zacząłem się ścigać od 2007 roku, by w 
2008 roku startować już w Mistrzostwach Świata. Do rywalizacji w 
środowisku medycznym doszły też Mistrzostwa Polski Amatorów, 
a więc zawodników wykonujących różne zawody. Nierzadko star-
tują tam trenerzy SITNu i byli zawodnicy. 

Kolekcja tytułów, medali i pucharów jest już spora. Które ceni 
Pan najbardziej?

Najbardziej wbrew pozorom cenię mistrzostwa Podkarpacia, któ-
rych mam już trzy. Rywalizacja z Jankiem Plaskaczem i Jackiem Po-
lakiewiczem daje olbrzymią satysfakcję. Bardzo sobie cenię ubie-
głoroczne czwarte miejsce w supergigancie na Mistrzostwach 
Świata Lekarzy. 

Czym dla Pana są narty?

To nie jest odpoczynek, czy hobby, to pasja. Podzieliłem swoje 
życie na trzy strefy. Rodzina, praca i pasja czyli narty. Staram się 
by każda z nich była traktowana mniej więcej równo. Największą 
frajdę dają mi przygotowania i emocje związane z samymi zawo-
dami. Osobiście dbam o sprzęt, sam smaruję narty. Tak więc przed 
zawodami muszę pójść na stok, wziąć śnieg do ręki, powąchać 
go, popatrzyć na chmury. To fantastyczny moment  Jeżeli chodzi 
o same zawody to najważniejsze, że nie chodzi w nich, aby tylko 
zjechać z górki, ale by być lepszym od kolegów. To daje olbrzymią 
sportową adrenalinę. 
Miałem przyjemność trenować na ty samym stoku obok Ani Per-
son, Ivicy Kostelicia czy Lindsey Vonn . Kiedy oni w listopadzie tre-
nowali w Dolinie Tux w Austrii to ja kilka tyczek obok nich też tre-
nowałem. To takie bonusy dla osoby, która lubi jeździć na nartach 
i tym sportem też się interesuje. 

Ma Pan swojego trenera?

Tak, trenuję z grupą z Bielska Białej. Ich bazą jest San Candido w 
Dolomitach, gdzie trasa wynosi 4 kilometry, a różnica poziomów 
600 metrów. Trzy, cztery godziny trenujemy do południa, a wie-
czorem oglądamy siebie na monitorach i dyskutujemy o popeł-
nionych błędach. Każdy skręt jest oglądany po kilka razy, ułożenie 
nart, stopy czy ręki. Każdy trening czy to w wysokich górach, czy 
nawet u nas na Podkarpaciu jest bardzo potrzebny.  Widzimy to 
potem na przykładzie odmierzanych czasów. Gdyby zimy były u 
nas takie, że można by trenować dwa razy w tygodniu nawet w 
Dylągówce, to później dobrze jeździlibyśmy i w Alpach i w Pol-
skich wysokich górach. 

Żona jeździ na nartach, syn też, a teraz przed Panem najwięk-
sze wyzwanie. Nauka jazdy trzy letniego wnuka.

Wnuk nie ma wyjścia, na nartach jeździć musi!  Nie ma żadnej al-
ternatywy, tylko ten sport i to ze ściganiem. To będzie jego pierw-
szy sezon na prawdziwych nartach i w prawdziwych butach. Po-
czątek w grudniu. Mam taki plan - już na to składam pieniądze 
- aby kiedy skończy pięć, sześć lat pojechać z nim na narty w Alpy 
na całą zimę, na kilka miesięcy. Co z tego wyjdzie zobaczymy, ży-
cie to zweryfikuje. Pewnie będę się musiał zmierzyć z oporem ro-
dziny. Ale zobaczymy. Chciałbym żeby w przyszłości miał radość 
z jazdy na nartach. 
Przebywanie w górach, obcowanie z przyrodą, pokonywanie 
przestrzeni bez urządzeń mechanicznych daje ogromną satysfak-
cję. Narty dają nam poczucie wolności.

Dziękuję za rozmowę.

Moje hobby
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Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Dr Karol Drzymała urodził się 
6 maja 1939 roku w Dobrosinie w 
rejonie   żółkiewskim, w obwodzie 
lwowskim. W czasie wojny rodzice 
z Karolem i Jego o 2 lata starszym 
bratem Adamem , wrócili do domu 
rodzinnego Matki, do Deszna k. Ry-
manowa. W 1945 roku, po spaleniu 
wsi przez UPA, Rodzina przesiedliła 
się w rodzinne strony Ojca, do Go-
rzyc k. Tarnobrzega. 

Karol ukończył liceum w Tarnobrzegu, a następnie Liceum 
Felczerskie w Krakowie. W latach 1957-59 pracował jako felczer 
w Kopalni Siarki w Piasecznie i w Przychodni przy WSK Gorzyce.

W latach 1959-61 odbył  zasadniczą służbę wojskową w 
Olsztynie.  W latach 1961-67 studiował na Akademii Medycznej 
w Białymstoku.

Po studiach odbył 2- letni staż w Szpitalu w Dębicy, a w 1973 
roku zdobył specjalizację 1 stopnia z ortopedii i traumatologii.

W latach 1969-79 pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Rzeszowie jako asystent, a następnie jako 
kierownik oddziału.

Od 1979 do 2004 roku pracował w Poradni Chirurgicznej 
Przychodni Przedsiębiorstw Budowlanych w Rzeszowie.

W latach 1981-83 pracował jako lekarz koordynator na bu-
dowie eksportowej w Libii.

Przez 25 lat pełnił dyżury w Ambulatorium Chirurgicznym 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

W 2004 roku przeszedł na emeryturę , ale nadal do 2010 
pracował w ramach umowy zlecenia w Przychodni przy ulicy 
Lubelskiej. 

Żonaty z dr Danutą Wojtkowską specjalistką medycyny pra-
cy. Wspólnie wychowali 2 synów Wojciecha i Bartosza i docze-
kali 4 wnucząt.  Karol w trakcie studiów czynnie uprawiał sport. 
Grał w siatkówkę, był prezesem klubu AZS Białystok.   Lubił spo-
tkania towarzyskie w gronie wieloletnich przyjaciół. Jego pasją 
była gra w brydża . Uprawiał przydomowy ogródek i produko-
wał wino z własnych winorośli/ to była Jego druga pasja/. 

Był bardzo zasadniczy, rzetelny, uczciwy o nikim nie mówił 
źle,  w sytuacjach drażliwych milczał i nie komentował.  Był ty-
pem patriarchy, nade wszystko preferującym dobro, stabilizację 
i bezpieczeństwo rodziny. Lubił swoją pracę, wykazywał cierpli-
wość, empatię i szacunek w stosunku do pacjentów i personelu.

Przez ostatni rok swojego życia zmagał się z chorobą no-
wotworową, walczył z nią godnie i spokojnie i był wdzięczny 
pracownikom służby zdrowia na każdym etapie ich działań 
medycznych.  Cenił Przyjaciół i Znajomych, którzy troszczyli się 
o Jego zdrowie. Przegrał walkę z chorobą.  Zmarł 29 września 
2016 roku. 

Lolusiu! będzie nam bardzo brakować Ciebie.  

Bożenna Możejko-Augustyn. 

Wspomnienie
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DRZWI  POKORY
BOŻE NARODZENIE ZA PASEM. OCZY 
WIELU LUDZI KIERUJĄ SIĘ KU BETLEJEM, 
BO TAM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO.

To tam narodził się Mesjasz - Jezus. W ubogiej grocie, z 
dala od zgiełku i gwaru miejskiego, w pokorze, w konkret-
nym czasie - ponad 2 tys. lat temu. Dziś maleńka osada z 
czasów jezusowych, jest miasteczkiem ponad 30 tysięcz-
nym, zamieszkałym głównie przez chrześcijan i Arabów. 
Często zdziwienie nasze wywołują Arabowie chrześcijanie, 
którzy obok Arabów muzułmanów są mieszkańcami Betle-
jem. Wzajemne relacje w przeszłości różnie się układały, jed-
nak obecnie przeważa atmosfera życzliwości i spokoju. Bo 
tu, narodziła nam się miłość - jak to śpiewamy w kolędach. 

Najważniejsza budowla i centrum Betlejem - to Bazylika 
Narodzenia, pod którą znajduje się słynna Grota Narodze-
nia. Sam kościół obecnie cały pokryty jest ekranami ochron-
nymi, bo trwa wielki remont i konserwacja tego wyjątkowe-
go miejsca.

Przyzwyczajeni jesteśmy do szopki skleconej z desek, 
ale to pewnie nasze polskie wyobrażenie. Szopka była zbyt 
wielkim luksusem, deski były zbyt drogie jako budulec, bo 
tu prawie nie ma drzew, za to jest dużo skał i grot. Pewnie 
te naturalne miejsca wykorzystywali pasterze i mieszkańcy 
do codziennego życia. Dokładne miejsce narodzenia Jezu-
sa wyznacza dziś gwiazda umieszczona w posadzce jednej 
z wielu grot. W pierwszych stuleciach próbowano zatrzeć 
wszelkie ślady chrześcijańskiej tradycji. To tu cesarz Hadrian 
w latach 132-135 kazał wybudować świątynię ku czci Ta-
muza i Adonisa – pogańskich bóstw. Próbując zatrzeć ślady 
obecności chrześcijaństwa, nieświadomie dokładnie zazna-
czył miejsce narodzenia Jezusa. Tak tradycja narodzenia Bo-
żego Syna przetrwała i od 313 roku, po Edeykcie Mediolań-
skim, kiedy chrześcijaństwo uznano za religię dozwoloną 
w cesarstwie - wzniesiono tu wspaniałą bazylikę. Ogromne 
zasługi przy budowie położyła matka cesarza Konstanty-
na, św. Helena. Właściwie to ona odkopała miejsce zasy-
pane i wzniosła bazylikę, która jako jedyna nieprzerwanie 
sprawuje kult i mimo najazdów i prób burzenia i zaciera-
nia wszelkich śladów chrześcijańskich trwa do dziś. Nigdy 
nie przerwano tu odprawiania mszy świętej! Jedyne takie 
miejsce na świecie. Znaczne zniszczenia powstałe w cza-
sach powstania samarytańskiego 529 i późniejszego poża-
ru naprawił w 550 cesarz Justynian. Nie tylko odbudował, 
ale i rozbudował świątynię do struktury, która trwa do dziś. 
Nawet niszczycielski najazd Persów w 614 pod wodzą Cho-
sroesa II okazał się łaskawy dla tego miejsca. Według poboż-
nej tradycji Persowie, gdy najechali Bazylikę zobaczyli na jej 
frontonie dziwne mozaiki, a wśród nich pokłon Trzech Króli, 
Mędrców, ubranych w turbany i szaty wschodnie. Dowód-
ca perski Szarbaraz uznał, że to pewnie ich jacyś rodacy, bo 
noszą takie same stroje jak on, dlatego czyniąc niewielkie 
szkody kościół i grotę oszczędził.

Kolejne niezwykłe ocalenie Bazyliki pochodzi z XI w. 
W 1009 r. muzułmański władca Hakim wydał dekret znisz-
czenia wszelkich śladów chrześcijaństwa. Nawet Grób Pań-
ski w Jerozolimie kazał zburzyć do fundamentów. Jednak 
betlejemska świątynia cudem ocalała, gdyż od czasów 
Omara (630 r.) w południowej nawie było niewielkie miej-
sce modlitw muzułmanów, mały meczet i to zdecydowało, 
że znów oszczędzono Bazylikę Narodzenia. Krzyżowcy w XII 
w. wraz z Bizancjum odnowili wnętrze i położyli cudowne 
mozaiki na ścianach. Dziś wszystko przysłonięte rusztowa-
niami, ale mamy nadzieję, że po konserwacji ukażą się w 
pełnej krasie naszym oczom.

Ciekawostką jest wejście do Bazyliki. W przeszłości były 
trzy potężne bramy, jednakże już w czasach krzyżowców 
dwie z nich zamurowano, a trzecią pomniejszono ze wzglę-
dów obronnych. W czasach mameluków i później turec-
kich, Bazylika była systematycznie okradana i znieważana, 
gdyż konno oraz wozami wjeżdżano do jej wnętrza w ce-
lach rabunkowych. Kradziono wszystko, nawet marmury, 
z których potem wznoszono budowle arabskie. Z tego 
powodu drzwi główne zostały ponownie pomniejszone i 
zredukowane do małej furtki. Skutek jest taki, że jeśli dziś 
ktoś chce wejść do świątyni, nieważne mały czy wielki, bo-
gaty czy biedny, dostojnik czy prosty człowiek, wierzący czy 

Tajemnica świąt
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ciekawski turysta - każdy musi schylić nisko głowę, nieja-
ko pokłonić się i wtedy w pokorze może nawiedzić święte 
miejsce. 

Samo zwiedzanie wywołuje skupienie i zadumę. Zapach 
kadzideł, blask świec i lamp oliwnych wycisza rozkrzyczane 
serca. Jednakże chcemy nawiedzić Grotę Narodzenia. Tu za-
wsze kolejka. Tłumy, bo każdy chce dotknąć miejsca, gdzie 
Jezus przyszedł na świat. Schodzimy więc do Groty Naro-
dzenia. Pośrodku gwiazda wskazuje święte miejsce. Oczeki-
walibyśmy jakiejś gwiazdy w formie komety, znaku Dawida, 
a tu dziwna 14 ramienna gwiazda i łaciński napis „Tu z Ma-
ryi Dziewicy Jezus Chrystus narodził się dla nas 1717”. Data 
1717 r. podpowiada nam czas, kiedy tę srebrną gwiazdę za-
instalowano, w miejsce wcześniejszej. 

Dlaczego jednak ta gwiazda ma 14 ramion? Przecież 
najczęściej nad szopką spotykamy kometę z warkoczem 
srebrzystym, lub pięcio, a nawet sześcio ramienną błyskot-
kę. Wyjaśnienie tej zagadki znajdziemy w Ewangelii wg św. 
Mateusza. Przekaz o Narodzeniu Jezusa rozpoczyna długi 
rodowód. Zwykle, gdy go czytamy, lub słuchamy, z niecier-
pliwością wznosimy głowę ku niebu nieco znudzeni. Jed-
nak w tym pozornie jednostajnym tekście kryje się wiele 
tajemnic i ciekawostek. Rozczytajmy przynajmniej jedną. 
W przywołanym rodowodzie Jezusa mamy układ: 3 okresy 
dziejowe po 14 imion przodków. Powstaje schemat 3x14. 
Cóż to znaczy? Sięgnijmy nieco do symboliki znanej w tra-
dycji żydowskiej i starożytnego Orientu. 

Rodowód nie ma na celu tylko uwiarygodnienia pocho-
dzenia potomka. W starożytnym przekazie historii ważna 
jest nie tyle faktografia, co raczej pouczenie, i przesłanie. 
Historia bez pouczenia i puenty nikomu nie jest potrzeb-
na. Jakie więc może być to ewangeliczne pouczenie? Pod-
powiada nam to już sam tytuł „Rodowód Jezusa Chrystusa 
syna Dawida”. Nawiązuje do jednego z najbardziej znanych 
proroctw Starego Testamentu o królewskim pochodzeniu 
Mesjasza z rodu króla Dawida.

Tę myśl na różne sposoby przekazuje nam ewangelista 
Mateusz. Nie wystarczy więc sam tylko tytuł i linia genealo-
giczna dynastii Dawida. Przesłanie to wzmocnione jest rów-
nież tajemnie układem cyfr. Semici, a zwłaszcza Żydzi czę-
sto najważniejsze tajemnice niejako kodowali i szyfrowali za 
pomocą liczb. Rozkodowanie i pochylenie się nad tekstem 
było wyrazem mądrości i szacunku do tajemnicy. 

W zapisie żydowskim, cyfry oddawane są za pomocą 
liter i to tylko spółgłosek. Litery zapisane więc mogą ozna-
czać liczbę, albo słowo. Jak to odczytać? Otóż to jest ten 
smaczek tajemnicy. Właśnie na tym polega sekret i umie-
jętność zapisu, by tak zestawić cyfry i litery, by one niosły ze 
sobą jakieś przesłanie. 

Wróćmy więc do układu liczbowego zastosowanego w 
Rodowodzie Jezusa. 3 razy 14 imion. My pewnie liczbę 14 
zapisalibyśmy w systemie dziesiątkowym jako jeden i cztery 
(cyframi arabskimi 14). Cały zaś układ jako 3x14.

W układzie żydowskim, zapisem literami pisma kwadra-
towego - możemy oddać to na wiele sposobów. My wy-
bierzmy jeden z nich, np. jako g(dwd). Da nam to iloraz sumy 
trzech cyfr 3x14=3(4+6+4). Dlaczego tak? A dlaczego nie!

Skupmy się najpierw na tajemnej czternastce. Wpierw 
jednak małe wyjaśnienie. Kolejne litery alfabetu hebrajskie-
go są równocześnie cyframi. Np.: 

- pierwsza litera alef - oznacza coś jak A, ale równocze-
śnie jeden, 

- druga bet oznacza B, ale równocześnie dwa, 
- trzecia gimel oznacza G, ale równocześnie trzy, 
- czwarta dalet oznacza D, ale równocześnie cztery (4) itd.
- dodajmy jeszcze, że sześć (6) oddawane jest za pomo-

cą szóstej litery waw W. 
Spróbujmy to zastosować i przeczytać zapis liczbowy 

4+6+4 – dwd, - nie da się płynnie wymówić, bo do wymowy 
konieczne są samogłoski. Spróbujmy więc liczby przeczy-
tać jako słowo. Podstawmy zatem jakieś samogłoski i cóż 
nam powstanie: 

Można podstawić „o” oraz „ó” i wymówić to jako dowód, 
albo podstawiając „3xi” otrzymamy nazwę urządzenia kom-
puterowego diwidi…, itp., 

…ale zwykle Żyd podstawi „a” oraz „i” - wymówi więc to 
jako imię Dawid! 

I tu jest to dodatkowe przesłanie. Jest to ukryty sens 
oddany w sposób wymagający znajomości geometrii czyli 
symboliki liczb, potęguje to i potwierdza poprawność na-
szego odczytania całego przesłania. Takie zabiegi wymaga-
ją zastanowienia, rozmysłu i woli poszukiwania. To tajemni-
ca dostępna wytrwałym. Tu trzeba nie tylko mądrości, ale i 
pokory i wiary.

Cóż wiec znaczy te czternaście imion w rodowodzie Je-
zusa? – liczby podpowiadają, że ów potomek jest Dawidem, 
Jezus jest prawdziwym potomkiem Dawida. Liczba trzy w 
symbolice biblijnej wyraża stopień najwyższy, oznacza coś 
NAJ. Trzykrotne więc odniesienie do tej myśli, oznacza, że 
Jezus jest najprawdziwszym potomkiem Dawida i przez to 
wypełnia jedno z najważniejszych starotestamentalnych 
proroctw. 

W naszych kościołach i szopkach ustawianych w wie-
lu miejscach, spotkamy różne bramy i gwiazdy, cieszyć się 
będziemy choinką i opłatkiem, wigilią i stołem świątecznie 
przystrojonym, Pójdziemy na pasterkę i zanucimy kolędę. 
Jeśli jednak chcemy dotknąć tajemnicy tej świętej nocy, 
nocy narodzin Syna Bożego, syna Dawida – musimy prze-
cisnąć się przez drzwi pokory i wiary swego serca i rozumu.

Ks. dr Piotr Mierzwa, biblista, wykładowca
Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 

Tajemnica świąt
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika starego doktora

Rok się kończy, znowu nieuchronnie nasuwają się pod-
sumowania, bilanse, wspomnienia.

Kolejna wigilia...Pusty talerz...Kogo mi przypomina?...Kogo 
mi zabraknie?...

Wspominam tych którzy odeszli, a byli tu jeszcze przed 
chwilą...

Na ostatnim spotkaniu absolwentów mojego roku- w 
2013tym w Lublinie-tak wielu z nas już odeszło, nie do uwie-
rzenia, że właśnie oni. Basia- nasza przez lata Główna Organi-
zatorka Zjazdowa...do dziś mam jej numer telefonu i nie chcę  
go wykasować, chociaż już nigdy do niej nie zadzwonię...

Agnieszka- moja koleżanka i z roku i z klasy w II LO im. 
Zamojskiego w Lublinie...

A mój Guru od pierwszych kroków w Klinice Patologii 
Ciąży i Porodu  PSK4-Adiunkt Piotr Wieczorek- uwielbiałam z 
nim dyżurować. Tyle mnie nauczył i pokazał. Zabierał na kon-
ferencje naukowe, zlecał tłumaczenia pierwszych doniesień 
o AIDS, uczył usg-mieliśmy jeden z pierwszych aparatów w 
Polsce...

Pierwszego listopada 84 roku to z nim przeżywałam mój 
pierwszy zawodowy „koniec świata”.

Rodziła moja koleżanka- Irenka-żona kolegi, z którym 
wiele razy chodziliśmy po górach, jeszcze podczas studiów. 
Byłam po dyżurze i po całym dniu pracy z 29/30.10. Umor-
dowana- położyłam się w domu spać i już odpływałam, gdy 
zadzwonił dzwonek do drzwi. Irena z mężem przyjechali na 
drugi koniec Lublina- autobusem( to niewiarygodne- ale 
mało kto miał wtedy telefon)- zaczęły się pierwsze skurcze. 
Mimo zmęczenia zabrałam ich moim maluchem do szpita-
la, gdyż obiecałam jej moje towarzystwo podczas porodu. 
Pierwszy dyżurny wyraził zgodę- tak czasami wtedy bywa-
ło. Po Izbie Przyjęć -Pierwszy zlecił jej KTG- a ja trzymałam 
ją za rękę. Po kilku inicjalnych skurczach pojawiła się jedna 
późna głęboka deceleracja. Zero krwawienia, nie spadło ci-
śnienie pacjentce. Pierwszy zdecydował- natychmiastowe 
cięcie cesarskie. Mimo tego, że dopiero raczkowałam w za-
wodzie-pomyślałam, że się chyba trochę pospieszył. Winda- 
sala operacyjna. Pierwszy mył się w jodynie. Ja mu asystuję. 
Otworzył macicę. Po chwili wiedzieliśmy, co się stało. Utajo-
ne przodowanie pępowiny, świeże odejście smółki . Jedna, 
jedyna deceleracja i cięcie. A wydobywamy noworodka 0 
Apgar. Reanimacja kilkanaście minut, głucha cisza z kącika 
noworodka. Wraca Pani Anestezjolog- pokazuje kciuk w dół...

 W tym czasie - krwotok z lewej macicznej. Masywny. Do 
tego macica nie obkurcza się, chociaż się nie napracowa-
ła. Methergina do mięśnia. Podkłucia lewej prawie na śle-
po. Krwawi nadał obficie. Pierwszy dyżurny  głośno myśli o 
wycięciu macicy. Tylko nie to! Irena nie mogła zajść  w tę 
pierwszą ciążę przez dwa lata. Po kilku podkłuciach lewe 

przymacicze to „buła”. Methergina w końcu chwyta. Pod-
kłucia macicznej skuteczne. Sprawdzamy lewy moczowód. 
Podłamani sytuacją, kończymy...

Pacjentka wybudza się nadzwyczaj przytomnie i szybko. 
Pyta o dziecko. Ja siedzę w kącie sali operacyjnej na pod-
łodze i cicho płaczę. Nie mam odwagi spojrzeć jej w oczy. 
Pierwszy mówi pacjentce, że dziecko jest w ciężkim stanie 
na noworodkach.

Za kilka godzin zleci właśnie mnie, żebym powiedziała 
pacjentce, że jej dziecko nie żyje.

Jest trzecia rano- wychodzę ze szpitala i jadę na drugi ko-
niec Lublina, żeby powiedzieć mężowi Ireny, mojemu  ko-
ledze od gór- co się stało. Wchodzę do mieszkania- on cze-
ka. W świetle nocnej lampki widzę łóżeczko przygotowane 
na dziecko, które tu nigdy nie zaśnie... Zamiast powitania w 
domu -trzeba przygotować pogrzeb...

Było już całkiem widno, gdy wpadłam do domu na szybki 
prysznic. Odpalam malucha i na 7-mą gnam do PSK 4.

To 1 listopada- mój planowy świąteczny dyżur-z Adiunk-
tem Wieczorkiem i trzecia pod rząd doba w szpitalu.  

A na porodówce taka cisza... Spotykam  Adiunkta w dy-
żurce lekarskiej-już wie wszystko.

- Jak powiedzieć Irenie o dziecku? Wczoraj ją zwodziliśmy. 
Daliśmy jakąś nadzieję.

Jak ją z tej nadziei dziś mam ja obedrzeć??? Co jej powie-
dzieć???

Adiunkt wyciąga  Gitany.  
-Zapal-częstuje mnie- a ja przestraszona nie odmawiam, 

chociaż w życiu nie paliłam.
Palimy chwilę w milczeniu. W duchu buntuję się, gdyż w 

moim odczuciu nie powinien Pierwszy wczoraj poinformo-
wać pacjentki, że dziecko żyje. Jak ja mam to dzisiaj odkręcić?

 Po kilku minutach refleksji idę do szatni. Pierwszy już wy-
chodził.

- Pan jej to powie. Pan ją wczoraj informował. Proszę jej 
powiedzieć, jak jest. Pan zrobi to najlepiej.

Wrócił. Powiedział.
Z Adiunktem łączyła mnie więź mistrza i uczennicy. Po-

święcał mi dużo czasu, bywał ostry i wymagający, ale też 
ujmująco czarujący. Pacjentki przyciągał, jak magnes. Miał 
szczęście do trudnych przypadków. To u niego na dyżurze 
widziałam pierwszą rzucawkę u pacjentki ”prosto z miasta”. 
Razem odbieraliśmy pierwszego mojego acraniusa- w bliź-
niaczej ciąży(- drugi zdrowy). Neonatolog Ela- moja koleżan-
ka z klasy- zemdlała, gdy go zobaczyła. To było jeszcze w erze 
wczesnego rozwoju USG. Dr Wieczorek ustawicznie też wy-
magał ode mnie prowadzenia zajęć ze studentami, co było 
mile widziane przez pozostałych dyżurnych. Dyżurowałam 
się z Adiunktem przez kilka lat. Nasz rekord- szesnaście po-
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rodów, sześć cięć cesarskich i trzy extry na jednym dyżurze.
Po kilku  latach gdy już nie pracowałam w PSK 4-zadzwoni-

łam do niego, żeby mu powiedzieć, że mój syn ma na imię Piotr...
Trochę później zdawałam dwójkę-na kursie w Warszawie 

była koleżanka z Lublina-od niego z oddziału-dowiedziałam 
się, że Adiunkt poważnie zachorował. Wkrótce zmarł.

Wspominam też św pamięci pierwszego  szefa- profesora 
Hieronima Doraczyńskiego. Był taki zadowolony po moim 
fajnie zdanym egzaminie pierwszego stopnia – gdyż byłam 
jego konkursowym nabytkiem- i na początku mojej pracy 
pochodził do mnie z pewną dozą nieufności. Potem było już 
dobrze.

A parę lat później był taki zaskoczony, gdy chciałam  
odejść z Kliniki-gdyż oczywiście- spotkałam mężczyznę swo-
jego życia- i chciałam z nim wyjechać na skraj świata. Kazał 
mi się mocno puknąć w czółko i dobrze się zastanowić, czy 
na pewno wiem co robię. Panie Profesorze, szkoda, że nie 
posłuchałam...

Piszę w gabinecie. Przyszła Natalia.
- Co Pani tu robi???- Wiem, że Natalia mieszka w Paryżu i 

była miesiąc temu. Planowo powinna być tu za rok.
- Czy jest już cytologia mojej siostry?
I czy pani doktor już wie o Ani? Mojej młodszej siostrzyczce?
- Co się stało?-pytam. Ania była u mnie trzy tygodnie 

temu. Wiem że ślub się udał. Suknia Panny Młodej prześlicz-
na. Oglądałyśmy zdjęcia...

- A to pani przecież skierowała jej męża na usg do Dra 
Marcina?

- No tak, podobno miał bóle brzucha, Ania mi opowiada-
ła Co z nim???

-Jest po usunięciu jądra...Czekamy na wyniki...
Płaczemy obie z Natalią. Poprawiam przy lustrze face – i 

tak widać, że płakałam - i proszę następną pacjentkę...
 Znowu wracam myślą do tych, którzy są już po tamtej, 

lepszej stronie.
Bożenka Piwowarska- stomatolog. Moja koleżanka z klasy 

i z roku- ale ona na Wydziale Stomatologicznym. Od pierw-
szej klasy liceum przyglądałam się jej z zaciekawieniem. 
Potrafiła przyjść do szkoły z gitarą i grywała na przerwach. 
Zawsze była sobą. Potem dowiedziałam się, że codziennie 
dojeżdża porannym pociągiem  kilkanaście kilometrów. 
Do stacji musiała też dojść ze trzy. Zimą,-chyba się tą gitarą 
przekopywała- przez zaspy. W drugiej klasie liceum zaprosiła 
mnie i mojego chłopaka-Zbyszka na Sylwestra. To prawdzi-
wy cud, że z pociągu wysiedliśmy w tym Motyczu co trze-
ba- gdyż były jeszcze dwa inne, była zamieć i mróz i o dziwo 
uśmiechnięta Bożenka na pustym peronie. Po trzech kilome-
trach zasp dotarliśmy do jej domu. Pierwszy w życiu dorosły 
Sylwester, pierwszy szampan...

Kilka lat później odwiedziłam stateczną Panią Doktor Bo-
żenę w Ropczycach, w pięknym gabinecie w Magnezytach...
Była taka  dostojna, pewna tego co robi ale  nadal serdeczna i 
uśmiechnięta. Przy niej trudne  sprawy  stawały się proste. Jej 
znajomi i przyjaciele liczyli się w tysiącach. Podziwiałam ją. To 
już nie była moja mała Bożenka  z klasy w liceum.

To ona zachęciła mnie do tego „skoku na główkę”- całko-
witego zwrotu w moim życiu, zostawienia za sobą Lublina, 
rodziców, Kliniki...

Bożenka i jej mąż zostali chrzestnymi mojego syna...

W pogoni za nie wiadomo czym mijałyśmy się wiele lat...
Przed Wielkanocą ponad 10 lat temu zadzwonił telefon. To  
Czesław, mąż Bożenki.

-Tak dawno nie odzywałem się...
- To wspaniale, teraz Cię słyszeć!
-Bożenka wczoraj zmarła, przy fotelu pacjenta, w pracy...

tętniak w okolicy pnia mózgu... nie miała żadnych szans...nic 
nie można było zrobić...

- Nie, tylko nie to... Boże, tyle razy miałyśmy się spotkać, 
pogadać. Ten ciągły pośpiech, który sami sobie organizuje-
my... i już jest za późno na wszystko...

Pędzimy, głównie pracujemy. Nawet w sytuacjach towa-
rzyskich  rozmawiamy najczęściej o naszej pracy. Mnie zda-
rza się zaprzyjaźniać z pacjentkami z gabinetu.

Zosię znałam wiele lat. Nie była częstą pacjentką. Zaglą-
dała raz na kilka lat. Nagle- rak piersi. Trafiła do Krakowa na 
Garncarską. Miała  wtedy problemy osobiste. Była totalnie 
osamotniona. Wysiadłam w Krakowie z pociągu po 7-mej 
rano. O takiej godzinie trudno wypić dobrą kawę- był rok 
2006. A że pogoda była śliczna, poranek, pusty rynek, (na 
Brackiej też nie padało... )spacerkiem przemierzałam Stare 
Miasto. Na Gołębiej zobaczyłam szyld „Wróżki, czary, magia”. 
Ponieważ to Stary Kraków- wszystko jest możliwe. A że wła-
śnie zaczęłam przymierzać się do rozstania z tzw. mężczyzną 
mojego życia- pomyślałam ,że może to coś dla mnie...Zaczę-
łam cofać się patrząc w górę, które okno może należeć do 
krakowskich czarodziejek i nagle zderzyłam się z kimś stoją-
cym za mną. Odwracam się...

-Dzień dobry...nie dowierzam własnym oczom- To Kardy-
nał Macharski...Znałam go tylko z telewizji...

-Przepraszam...Ja tu tylko spaceruję, zaczęłam tłumaczyć się.
Byłam przestraszona moim nietaktem zderzenia się z 

Jego Świątobliwością, a co więcej absurdalnością rozgląda-
nia się za wróżkami...On wziął mnie za ręce. Do dziś pamię-
tam jego chłodne dłonie. Był taki wysoki, bardzo szczupły. 
Miał w sobie spokój i ciepłe spojrzenie.

-Dziecko, nie martw się, wszystko będzie dobrze- powie-
dział .

Pobłogosławił mnie  a ja poczułam się tak, jak bym spo-
tkała Swojego Anioła Stróża... W tym roku też zaczął czuwać 
nad nami z góry...

Ale  kończący się rok, to też czas planów na przyszłość, 
która  czeka za rogiem. I zawsze co roku z  wiarą myślę, że 
ten nadchodzący to dopiero będzie mój kolejny najlepszy z 
najlepszych rok.

Mijają lata, zbieram doświadczenia, nauki życiowe które 
często mocno bolały...Przeżyłam tyle moich końców świata...
Ale cóż, w życiu dostajemy nie to czego chcemy, ale to co 
jest nam potrzebne...

Znów jak zawsze robię  Listę Postanowień Noworocz-
nych, takich które zależą ode mnie  ale też będę oczekiwać 
tych które raczej mogą być tylko prezentem od losu.

Mam już długą życiową listę wykonanych zadań, nieza-
wodnych przyjaciół, najlepszą na świecie pracę, kilka zasa-
dzonych drzew, podróży na koniec świata po kwiat paproci, 
który miał uratować kogoś...Ale lubię tę moją ciekawość, co 
jeszcze przede mną, co chcę przeżyć, zrobić.

Myślę, że dopóki jeszcze ulegamy kolejnym fascynacjom, 
nadziejom, emocjom to  nasza dusza jest forever young...
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XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Halowej Piłce Nożnej

„Mielec 2016”
W dniach 19-20 listopada 2016 roku odbyła się XXII edycja 
Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej 
„Mielec 2016”.

Impreza jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem lekarzy - 
piłkarzy. Do turnieju przystąpiło 14 zespołów z całej Polski na czele 
z ubiegłorocznymi zwycięzcami, zespołami Niedźwiadki Przemyśl 
i Mediraty Klub PPMK. Po raz kolejny mecze były rozgrywane na 
pięknej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu. Druży-
ny zostały podzielone na 2 grupy: 

W pierwszym dniu w sobotę rozegrano mecze eliminacyjne, a 
wieczorem odbyło się wspólne spotkanie integracyjne w klubie 
„Studio 8”.

W drugim dniu Mistrzostw rozegrane zostały  pozostałe mecze 
eliminacyjne, pólfinałowe i finałowe.
Ostatecznie w meczu o III miejsce Medicus Lublin pokonał OIL 
Rzeszów, a w meczu o I miejsce Niedźwiadki z Przemyśla pokona-
li lekarzy zespołu Soccer Białystok zdobywając po raz trzeci tytuł 
Mistrza Polski 2016. Rozdano również tytuły i nagrody indywidu-
alne.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Patryk Fabi-
szewski z Białegostoku, najlepszym bramkarzem Artur Bielak z 
Zabrza, a królem strzelców po raz kolejny Patryk Fabiszewski z 
Białegostoku.

Grupa A

Niedźwiadki
Kielce
WIL Warszawa
Medicus Lublin
Klub STL
BIL Bydgoszcz
Medyk Zabrze

Grupa B

Mediraty Klub PPMK
OIL Warszawa
WMIL Olsztyn
Soccer Białystok
OIL Rzeszów
Toruń
FCL Silesia

NZOZ zatrudni  lekarza do wykonywania badań USG w Rzeszowie. 
Kontakt pod numerem telefonu:  603 657 522 

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

NZOZ zatrudni  lekarza do wykonywania badań USG w Błażowej. 
Kontakt pod numerem telefonu:  603 657 522 

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

Ogłoszenia, komunikaty

Sport

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu zatrudni 
specjalistów z zakresu: chorób wewnętrz-

nych, patomorfologii, otolaryngologii,
neurologii, medycyny ratunkowej, anestezjo-

logii, kardiologii, onkologii, urologii.

Informacji w sprawie warunków pracy udziela 
Kierownik Kadr tel. 15 812 32 50 lub osobiście 

w siedzibie Szpitala przy ul. Szpitalna 1

Turniej odbywał się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili chęć spotkania za rok na kolejnych Mistrzo-
stwach w Mielcu.

Organizator: lek. Med. Zbigniew Bober
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