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Za nami kolejny XXXII już Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie. To czas 
podsumowania rocznej pracy, skrupulatnych bilansów ekonomicznych i 
oceny prac w komisjach lekarskich. W sprawozdaniu rocznym prezes Izby 

dr Wojciech Domka między innymi przedstawił  postęp prac przy renowacji 
Pałacyku Lubomirskich, obecnej siedziby Izby, ocenił także aktualną sytuację w 
opiece zdrowotnej i jej problemy. W Biuletynie prezentujemy wszystkie spra-
wozdania i dokumenty związane z pracą ORL w minionym okresie.

W naszym piśmie także inne tematy.  Transplantacja w niektórych chorobach 
bywa jedynym lekarstwem ratującym życie. Przy okazji Rzeszowskiego Święta 
Transplantacji rozmawiamy o tym wciąż  omijanym  społecznie problemie z or-
ganizatorami i wolontariuszami corocznej akcji.

O trudach powstawania najpierw oddziału, a obecnie Kliniki Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie, która właśnie obchodzi jubi-
leusz 25 lecia, w wywiadzie z jej kierownikiem dr hab.n.med. Bogumiłem Lewan-
dowskim prof. UR.

Nie brakuje też wszystkich stałych pozycji Biuletynu, wśród nich w rubryce po-
święconej lekarzom pasjonatom, w tym numerze rozmawiamy o pasji do ogro-
du. Swój niepowtarzalny ogród na kilkunastometrowej dużej skarpie pokazała 
nam pani doktor Elwira Konieczna z Leżajska. Nie zapomnieliśmy także o leka-
rzach - sportowcach.

Zapraszamy do lektury, życząc udanych wakacji.
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Spotkanie delegatów odbyło się 8 kwietnia 2017 r. w siedzibie OIL w Rzeszowie. Uprawnionych do udziału było 
106 osób. Podczas Zjazdu podsumowano pracę Okręgowej Rady Lekarskiej i komisji  działających przy  Radzie. 
Bardzo szczegółowo zapoznano się także z  rozliczeniami finansowymi, wydatkami i przychodami. Ta ocena nie 
budzi żadnych zastrzeżeń.

Uwagę zwraca duże zainteresowanie lekarzy poradami prawnymi, co potwierdziło zasadność zatrudnienia w izbie 
adwokata. Jak mówiono podczas Zjazdu, rośnie liczba spraw przeciwko lekarzom i poradnictwo prawne w przyszłości 
będzie musiało  zostać rozszerzone.  

Istnieje też potrzeba zwiększenia liczby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Medycznego działający w 
strukturach Izby, zostaną  one poszerzone o szkolenia z zakresu prawa medycznego. Nadzieję budzi, lepsza współpraca z  
Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas Zjazdu mówiono też o planowanej reformie służby zdrowia. Podkreślono, że nadal nie ma jasnych planów w 
tym zakresie, a zaufanie do ministerstwa wśród lekarzy maleje. Te opinie zawarto w stanowisku pięciu  Izb - w tym naszej 
-  które skierowane zostało do Ministerstwa Zdrowia. 

Poniżej prezentujemy Państwu pełną dokumentację Zjazdu.

Zjazd

UCHWAŁA  Nr 1
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy

§  1
XXXII   Okręgowy  Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   regulamin  zjazdu, który jest 
załącznikiem do niniejszej uchwały.
      

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 2
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8  kwietnia   2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie za rok 2016. 

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Okręgowej Izby Le-
karskiej w Rzeszowie odbywały się co tydzień. Okręgowa Rada Lekarska 
spotkała się siedem razy.

Zbliżamy się do końca głównego remontu naszej siedziby – Letniego Pa-
łacyku Lubomirskich. Zgodnie z planem w roku 2016 została wyremonto-
wana elewacja. 
Na rok 2017 planowane są prace przy zagospodarowaniu terenu wo-
kół pałacyku – wykonanie tarasów, remont schodów, utwardzenie drogi 
dojazdowej i parkingu oraz prace przy ogrodzie. Dobiegają końca prace 
wykończeniowe w piwnicach budynku. Prowadzone są rozmowy z poten-
cjalnym najemcą.
Chciałbym serdecznie podziękować po raz kolejny Kolegom z tzw. ze-
społu budowlanego oraz pracownikom naszego Biura za zaangażowanie, 
konstruktywną krytykę i pomoc.

Pozwolę sobie powtórzyć zdanie z poprzedniego sprawozdania: Zdaję so-
bie sprawę, że część kolegów negatywnie ocenia decyzję o zakupie nowej 
siedziby. Najczęściej są to te same osoby, które negują potrzebę istnie-
nia samorządu. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie czasowej 
zmienią oni swoje zdanie i choć na razie pozostaje mi tylko to zdanie sza-
nować, nie do końca je rozumiem.

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie
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Zjazd

Już teraz nowa siedziba służy naszemu środowisku a docierające do nas 
głosy i opinie osób spoza branży medycznej świadczą o tym, że jest ona 
materialnym dowodem właściwej pozycji i prestiżu naszego zawodu.
Co więcej, w ostatnim roku kilku prezesów oraz kolegów z Naczelnej Izby 
Lekarskiej (w lipcu odbyło się w Rzeszowie posiedzenie wyjazdowe Pre-
zydium NIL), miało okazję odwiedzić naszą Izbę. Coraz częściej docierają 
do mnie informacje, że jesteśmy pozytywnym przykładem i decyzje o bu-
dowie lub zakupie nowych siedzib są rozważane lub realizowane w kilku 
izbach.

W ubiegłorocznym sprawozdaniu wspominałem o niewłaściwym działa-
niu tzw. pakietu onkologicznego. Tak jak należało się spodziewać do dzi-
siaj nie działa on zgodnie z przyjętymi założeniami. Z drugiej strony nie 
obserwujemy spektakularnych działań zmierzających do jego poprawy a 
polityka Narodowego Funduszu Zdrowia w tym temacie jest bardzo racjo-
nalna i elastyczna.

W ubiegłym roku wyrażałem nadzieję, jak większość kolegów, że osoba 
Pana Ministra Konstantego Radziwiłła, wieloletniego działacza naszego sa-
morządu, byłego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej daje szansę na lepszą 
niż dotychczasowa współpracę z Ministerstwem. Niestety po półtorarocz-
nym „ministrowaniu” wszystko wskazuje na to, że nadzieje były płonne. Nie 
po raz pierwszy lekarze zawiedli się na ministrze zdrowia.

Zapowiadane wcześniej rewolucyjne zmiany, mające uzdrowić jak lubi 
podkreślać Minister służbę zdrowia (a nie ochronę) jak do tej pory są zmia-
nami „planszowymi” (jak zresztą zmiany w innych obszarach głównie w 
resorcie gospodarki). Nadal brak jasnych planów dotyczących dalszego 
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i można odnieść wrażenie, że 
najważniejszą zmianą, która wg MZ uzdrowi wszystko jest likwidacja znie-
nawidzonego NFZ-u. A i tu okazuje się, że będzie to raczej zmiana szyldu 
niż prawdziwa próba reformy.
Wszystko wskazuje na to, że Minister do tej pory nie wykorzystał danej mu 
szansy i kredytu zaufania. Co więcej, zaczyna dominować zniecierpliwie-
nie, niepewność a niektórzy głośno zaczynają mówić o chaosie. Prace nad 
siecią szpitali nie mają końca, proponowane zmiany są niespójne, można 
odnieść wrażenie, że niektóre propozycje to typowy przykład ignorancji.
Wszystkie zastrzeżenia zostały wyrażone w stanowisku podjętym na 
wspólnym posiedzeniu prezydiów Izb: Małopolskiej, Dolnośląskiej, Łódz-
kiej, Bielskiej i Rzeszowskiej pod koniec ub. roku.
Nie można wykluczyć, że gdy będę przedstawiał Państwu niniejsze spra-
wozdanie będziemy już mieć nowego ministra zdrowia.

Brak postępów w pracach nad godną płacą lekarza, bo czystą propagandą 
jest ustawa o płacy minimalnej w służbie zdrowia - jej wysokość dla lekarza 
to chyba żart. We wrześniu ub roku w Warszawie odbyła się manifestacja 
głównie młodych lekarzy, którzy w ten sposób próbowali zwrócić panu 
Ministrowi uwagę na nurtujące ich problemy. Niestety nikt z MZ nie zde-
cydował się na merytoryczną rozmowę z lekarzami. Dodatkowo przekaz 
telewizji publicznej był żenujący, daleki od elementarnej dziennikarskiej 
etyki.
 
Niestety jedyny zauważalny postęp to wzmożona aktywność MZ w ob-
szarach ideologicznych (klauzula sumienia, in vitro, tabletka elleone itd.). 
Są to oczywiście sprawy bardzo ważne ale po raz kolejny można odnieść 
wrażenie, że dla niektórych najważniejsze. Ważniejsze niż powaga i ciężar 
sprawowanego urzędu, ważniejsze niż zapewnienie właściwej opieki zdro-
wotnej dla 38 milionów obywateli.  Niewątpliwym plusem jest podpisanie 
ugody z MZ w sprawie zwrotu kosztów administracyjnych. Mam nadzieję, 
że Ministerstwo utrzyma zaproponowany algorytm i w kolejnych latach 
nie będzie istotnych zmian.   

Od stycznia 2016 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził możli-
wość wypisywania i przekazywania drogą elektroniczną zwolnień lekar-
skich. Choć sama idea wydaje się słuszna i celowa, podzielam opinię wielu 
kolegów, że po pierwsze jest to kolejna czynność administracyjna obcią-
żająca lekarza a po drugie istnieje obawa, że systemy elektroniczne (ZUS-
-u w szczególności) nie osiągnęły jeszcze dostatecznego zaawansowania 
technologicznego. Urzędnicy chyba to rozumieją, gdyż termin obligato-
ryjny został przesunięty na rok 2018. Kolejny falstart.

Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba kolegów korzystających z pomocy Pani 
mec. Joanny Paśkiewicz. Zarówno Organy Izby (Sąd, Rzecznik) jak i Koledzy 
wysoko oceniają jej profesjonalizm. Należy zakładać, że w przyszłości bę-
dziemy musieli rozszerzyć współpracę z panią mecenas lub zewnętrzną 

kancelarią prawną gdyż liczba spraw przeciwko lekarzom ciągle rośnie.  
Z coraz większym niepokojem patrzę na słabo w mojej ocenie uregulo-
waną sprawę obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Ze względu na 
monopolistyczne zapędy firm ubezpieczeniowych oraz istniejące ustawo-
dawstwo niezbędne są prace, które docelowo zabezpieczą lekarzy przed 
problemami w przyszłości.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez 
Ośrodek Kształcenia Medycznego działający w strukturach Izby. Władze 
Ośrodka starają się, aby interdyscyplinarny charakter szkoleń pozwolił na 
właściwe realizowanie założeń obowiązku kształcenia ustawicznego. Dodat-
kowo zostały uruchomione kursy z prawa medycznego i zdrowia publicz-
nego dla kolegów specjalizujących się w trybie modułowym. Ze względu 
na duże zainteresowanie tą formą szkolenia myślimy o zwiększeniu liczby 
kursów.
 
Kolejni studenci medycyny rozpoczęli studia na Kierunku Lekarskim Wy-
działu Medycznego naszego Uniwersytetu. Z radością obserwuję zdecy-
dowanie lepszą współpracę władz Wydziału Medycznego z Samorządem.

W roku 2016 trwały burzliwe dyskusje nt. rozdziału Samorządu na lekarski 
i dentystyczny. Cieszą mnie wnioski zdecydowanej większości kolegów 
dentystów, w tym w szczególności kolegów z Podkarpacia – razem jeste-
śmy silniejsi, rozmawiajmy.

Niezmiennie chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania 
dla Koleżanek i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. Z po-
dziwem patrzę na Waszą działalność, szczególnie tę, która dotyczy Kole-
żanek i Kolegów już niepracujących. Dla nich możliwość spotkania się jest 
często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w którym spędzili przecież 
większość życia.  Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i apeluję o dalszą ak-
tywność.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, którzy co roku 
organizują 4-5 imprez o zasięgu ogólnopolskim. Wymaga to ogromnego 
zaangażowania, poświęcenia swojego prywatnego czasu i dużego wysił-
ku organizacyjnego.  Sądząc po liczbie uczestników i zainteresowaniu, z 
jakim co roku  spotykają się  Wasze imprezy,  ta działalność  jest zdecydo-
wanie potrzebna, ma sens i zasługuje na duże uznanie.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej. Komisja 
pracuje bardzo intensywnie zarówno ze względu na znaczący wzrost 
liczby opiniowanych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych przez 
naszych Kolegów.

Serdecznie dziękuję kol. Jerzemu Blajerowi, naszemu skarbnikowi. Jego 
„twarda ręka” pozwala na utrzymanie przyzwoitego bilansu.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażują się w działalność 
samorządu lekarskiego, w szczególności Kolegom z naszego Sądu oraz z insty-
tucji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W karnawale odbył się kolejny Bal Lekarza. Cieszę się, że bale stały się tra-
dycją. Można je podsumować krótko: kto nie był niech żałuje. Serdecznie 
dziękuję Kolegom za organizację.
Na koniec tradycyjnie szczególnie podziękowania dla Pani Stefanii Kośció-
łek i jej Zespołu za pracę w minionym roku.

Wojciech Domka
    

UCHWAŁA  Nr 3
XXXII   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8 kwietnia  2017 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Rze-
szowie

§  1
XXXII   Okręgowy   Zjazd    Lekarzy   przyjmuje    sprawozdanie   Okręgo-
wej  Rady    Lekarskiej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka
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Zjazd

Odbyło się 28 wokand sądu. W 2016  roku przeprowadzono 12 rozpraw 
głównych  oraz  16 posiedzeń sądu.   
Orzeczono:
4 upomnienia,  4 nagany,  2 ograniczenia zakresu czynności w wykony-
waniu zawodu lekarza, 1 lekarza uniewinniono, 1 sprawę przekazano do 
NSL celem wyznaczenia  innego Sądu Lekarskiego gdyż sprawa dotyczyła 
osoby funkcyjnej. 

Podczas posiedzeń Sąd rozpatrywał 18 spraw. Dotyczyły one  rozpatrze-
nia zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu postępowania lub o  odmowie wszczęcia  po-
stępowania .
Cztery sprawy uchylono i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzialności Za-
wodowej  celem ponownego rozpatrzenia. W 10 przypadkach  utrzyma-
no w mocy postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

W  2-ch sprawach wniesiono odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego.  
W jednej sprawie  odwołanie zostało wniesione przez obwinionego, w jed-
nej sprawie odwołanie wniósł pokrzywdzony.   

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało na-
ruszenie art. 1, 8, 40, 41 i 68  Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także  naruszenie § 
7 ust. 1 Rozporządzenia MZiOS w sposobie przeprowadzania badań lekar-
skich pracowników. 

Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. Zdecydowaną większość sta-
nowią sprawy z zakresu specjalności zabiegowych i medycyny  pracy.  
Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim braku na-
leżytej staranności  podczas prowadzonego postępowania leczniczego. 

Kolejnymi przyczynami były : 
- brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta, ale ró wnież  do 
drugiego lekarza.   
Przewodniczący  oraz pracownik sądu uczestniczyli w szkoleniach  organi-
zowanych przez Naczelny Sąd Lekarski.
Wszystkim Sędziom Okręgowego Sądu Lekarskiego składam podziękowa-
nie  za dobrą merytoryczną prace przy wydawaniu orzeczeń .

Przewodniczący OSL
dr n. med.  Stanisław Dziurzyński

        
                                                                                                              

UCHWAŁA  Nr 5
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8 kwietnia   2017 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego   Sądu  Lekarskiego 
w Rzeszowie w Rzeszowie

§  1
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje   sprawozdanie  Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

 UCHWAŁA  Nr 6
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8  kwietnia  2017 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Rzeszowie

§  1
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie finansowe Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

SPRAWOZDANIE
OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI

 ZAWODOWEJ OIL W RZESZOWIE za rok 2016

W roku 2016 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej praco-
wał przy pomocy 28 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej.                                                                     
W okresie  styczeń 2016 – grudzień 2016 do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 61 nowych skarg. Za-
kończono ogółem 58 spraw. W tym odmówiono wszczęcia postępowania  
wyjaśniającego w 22 sprawach, natomiast w 31 sprawach  przeprowadzo-
ne postępowanie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem postępowania 
wyjaśniającego. Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie przeka-
zano 5 spraw wraz z wnioskami o ukaranie 6 lekarzy. 
Na okres następny do rozpoznania pozostało 40 spraw, w tym 15 spraw 
zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania kar-
nego. Najczęstszymi powodami skarg składanych do rzecznika w 2016r 
było: nieetyczne zachowanie lekarza (35 skarg),  uszkodzenie ciała, powi-
kłania chorobowe (10 skarg),  śmierć pacjenta (7 skarg), poświadczenie 
nieprawdy przez lekarza  (2 skargi), konflikt między lekarzami (2 skargi), 
inne przyczyny (2 skargi).

OROZ w Rzeszowie rozpatruje także skargi osadzonych w Zakładzie Kar-
nym w Rzeszowie. W roku 2016 było tych skarg 3 – wszystkie zakończono 
postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.
Rozpatrywane w 2016r skargi  dotyczyły:
chorób wew. (w  8 przypadkach)
stomatologii zachowawczej (w 5 przypadkach)
medycyny pracy (w 5 przypadkach)
ortopedii i traumatologii (w  4 przypadkach)
psychiatrii (w 4 przypadkach)
pediatrii (w 2 przypadkach)
chirurgii ogólnej (w 5 przypadkach)
ginekologii (w 1 przypadku)
neurologii (w 1 przypadku) 
biegłych sądowych, orzeczników ZUS (w 3 przypadkach)
okulistyki (w 4 przypadkach)
anestezjologii i intensywnej terapii (w 1 przypadku)
innych dziedzin (w 15 przypadkach)
 

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej 

dr n. med. Włodzimierz Wnęk

UCHWAŁA  Nr 4
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8   kwietnia  2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej w Rzeszowie

§ 1
XXXII  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie  -  stanowiące za-
łącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

Sprawozdanie
z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie

za 2016 rok

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 osobowym.
 
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie sprawozdaw-
czym ( 01.01.2016 r.  – 31.12.2016 r.)  wpłynęły 24 sprawy w tym  13 wnio-
sków o ukaranie.  
Dodatkowo z 2015  roku pozostało do rozpatrzenia 5 spraw. 
16 spraw dotyczyło  zażaleń  na postanowienia Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 



5Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Zjazd

Rozliczenie finansowe  OIL w Rzeszowie  za 2016 r.
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Zjazd

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2016 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszo-
wie  pracuje w składzie 5 osobowym :
Przewodniczący – Andrzej Wadowski
Członkowie:   Jolanta Stec- Szwedo, Teresa Łukasik, Andrzej Bednarski, Sta-
nisław Małecki.
Komisja Rewizyjna w dniu 10 marca 2017 r. przeprowadziła kontrolę doku-
mentacji finansowej dotyczącej 2016 r. Przeprowadziła kontrole raportów 
kasowych za miesiąc I, II i X 2016 roku  pod względem formalnym i rachun-
kowych. W trakcie kontroli stwierdzono zgodność dokumentacji finanso-
wej pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym.  Stwierdzono iż dokumenty finansowe prawidłowo opisa-
ne, zestawione chronologicznie. 

Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 2014  do 
2016 roku. 

W 2014 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła –   5.420 zł 
W 2015 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła -    27.510 zł  
W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła -  270.000 zł

W miesiącu lutym wysłano  monity do lekarzy , którzy zalegają z płatnością 
składek , jak również  zaległe składki  za 2014 rok  poddano ściągnięciu 
administracyjnemu.  

Kontrolą objęto również  wykorzystywanie miejsc noclegowych w miesz-
kaniu w Warszawie. 

Dopłata  do utrzymania mieszkania  w 2016 roku wynosiła 16 tysięcy zło-
tych. Komisja proponuje rozważenie możliwości obniżenie ceny o 20  %  
na wyjazdy weekendowe.

Analizowano koszt dystrybucji  biuletynu lekarskiego. W 2016 roku  biu-
letyn w formie papierowej otrzymuje 1500  lekarzy, a pozostali w formie 
elektronicznej co przyniosło  oszczędność około 8 tysięcy złotych.  
Analizowano również koszty związane z remontem siedziby izby. 

Na remont Pałacyku w 2016 roku   wydano kwotę : 943.000 zł
W  2016 roku  otrzymano dotację  na remont  w kwocie :
od Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków 90.000 zł
od Prezydenta Miasta Rzeszow  150.000 zł

Otrzymano częściowy zwrot  zaległej refundacji od Ministerstwa Zdrowia  
za czynności przejęte od administracji państwowej,  za lata  od  2005  do 
2015  r. w kwocie 224.359  zł . 
Za  2016 r.  otrzymano refundację w wysokości  147.950 zł   

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działalność 
funduszy działających w  OIL w Rzeszowie: 
Fundusz  Szkoleniowy – w 2016 roku  wykorzystano 139.800 zł , do wyko-
rzystania  w 2017 roku pozostało 87.818 zł .

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2016 r. wykorzystano 52.440 zł, do wy-
korzystania w 2017 roku pozostało 30.159 zł. 

Komisja  Rewizyjna zawnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy  o 
zmniejszenie odpisu na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej  z 5% składek do 3 
%  składek, który zdaniem Komisji będzie wystarczający. 

Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2016 roku  wykorzy-
stano 30.500 zł. Fundusz ten utworzony jest z odpisu 1 %  składek człon-
kowskich. 

Rok  2016 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem finansowym. 

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

Przewodniczący
Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie

Dr  n. med.   Andrzej Wadowski

       
UCHWAŁA  Nr 7

XXXII   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia  8   kwietnia  2017 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowej Komisji Rewizyjnej w 
Rzeszowie

§  1
XXXII  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Przychód:   3.736.264,04    Koszty:   3.061.336,96   Wynik finansowy:   674.927,08

Opr. Z. Brzęk
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Zjazd

UCHWAŁA  Nr  8
XXXII   Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8  kwietnia  2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium  Okręgowej Radzie Lekarskiej
w Rzeszowie

§  1
XXXII   Okręgowy     Zjazd   Lekarzy  udziela   absolutorium   Okręgowej  
Radzie   Lekarskiej w  Rzeszowie.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr  9
XXXII  Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia 8  kwietnia  2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby  Lekarskiej
w Rzeszowie na rok  2017 r.

§  1
Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na rok 2017  we-
dług preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały.

§  2
XXXII  Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie udziela upoważnienia Okrę-
gowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do przenoszenia środków finanso-
wych pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu w granicach przewi-
dywanych dochodów i wydatków.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

Preliminarz  OIL w Rzeszowie na 2017 r.
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Zjazd

UCHWAŁA  Nr  10
XXXII  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8  kwietnia  2017 r.

w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2016 r.

§  1
Dodatni  wynik finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  za 
2016 r. zwiększa fundusz własny.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

  

UCHWAŁA  Nr  11
XXXII   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  8  kwietnia  2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 11 XXIV OZL w Rzeszowie  z dnia 
14.03.2009 r. w sprawie utworzenia Funduszu Pomocy Koleżeń-
skiej

§  1
W § 1  wyrazy „ w wysokości 5% odpisu ze składek członkowskich” 
zastępuje się wyrazami  „ w wysokości 3 % odpisu ze składek człon-
kowskich”.

§  2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie .

§  4
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą 
od dnia 1.01.2017 r.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

STANOWISKO
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 

z dnia 8 kwietnia  2017 r.

w sprawie  poparcia  przygotowanego przez  Ogólnopolski  Zwią-
zek Zawodowy  Lekarzy projektu ustawy o warunkach zatrudnie-
nia  w ochronie zdrowia

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie popiera przygotowany 
przez  Ogólnopolski  Związek Zawodowy  Lekarzy obywatelski pro-
jekt ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia  poprzez 
aktywny i zorganizowany udział  w prowadzonej akcji zbierania pod-
pisów poparcia dla ustawy .

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

APEL
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 

z dnia 8 kwietnia  2017 r.

w sprawie  zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie  
do rozpatrzenia możliwości przeznaczenia części odpisu składki 
członkowskiej na finansowanie kursów i szkoleń  dla wszystkich 
lekarzy członków OIL w Rzeszowie opłacających składki człon-
kowskie

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie zobowiązuje  Okręgową 
Radę Lekarską w Rzeszowie  do rozeznania możliwości finansowych 
w najbliższych latach  przeznaczenia części odpisu opłacanej składki 
członkowskiej na finansowanie kursów i szkoleń  dla wszystkich leka-
rzy członków OIL w Rzeszowie.

Sekretarz  XXXII  Zjazdu lek. dent. Beata Kożak
Przewodniczący XXXII Zjazdu lek. Krzysztof Marchewka

Przychód:   3.070.000,00    Koszty:   2.990.072,00    Rezerwa:   79.928,00

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Opr. Z. Brzęk
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Zjazd

Sprawozdanie z działalności Komisji Bioetycznej przy
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie za 2016 r.

Komisja Bioetyczna przy OIL w Rzeszowie została powołana uchwa-
łą Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 3 lutego 2015 r. w składzie 12 
osobowym : 7 lekarzy, prawnik, filozof, farmaceuta, duchowny i pie-
lęgniarz .

W 2016 roku  Komisja  Bioetyczna  odbyła   11  posiedzeń.  
W okresie sprawozdawczym Komisja Bioetyczna  podjęła 103 uchwa-
ły,  w tym 22 dotyczyły  wydania opinii o projekcie eksperymentu me-
dycznego, gdzie koordynatorem  krajowym był członek OIL w Rze-
szowie.

W 44 przypadkach  wydano opinię  na temat Badacza  oraz Ośrodka  
wchodzącego do badania wieloośrodkowego. W tych przypadkach 
Badacz był członkiem OIL w Rzeszowie i Ośrodek podlegał OIL w Rze-
szowie.

Podjęto 37 uchwał dotyczących wprowadzanych poprawek do już 
toczących się badań medycznych.   
W jednym przypadku Komisja  negatywnie  zaopiniowała  projekt 
badania pt. “ Wspomaganie leczenia Reumatoidalnego Zapalenia Sta-
wów tlenem hiperbarycznym” .. 
Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie wy-
raziła  zgodę na leczenie pacjentki  lekiem Tasigna (Nilotinib) który jest 
zarejestrowany w Polsce w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, 
ale zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi może być z po-
wodzeniem stosowany w leczeniu choroby Alzheimera.

Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie  po  
otrzymaniem Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie  Sądu 
Rodzinnego  z dnia 29.01.2016 r. wyraziła zgodę na leczenie pacjentki  
lekiem Tasigna (Nilotinib).

Komisja Bioetyczna  pobiera za wydanie opinii  opłatę ustaloną 
uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej. Komisja zwalnia Badacza z opłat  
w przypadku prowadzenia badań niesponsorowanych i badań wła-
snych  w celach naukowych.

Wszystkie środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalno-
ści Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmiot 
zmierzający przeprowadzić eksperyment medyczny.   
Wszystkie opinie KB dla członków OIL w Rzeszowie przeprowadza-
jących badanie niekomercyjne lub służących do zdobywania stopni 
naukowych są bezpłatne. 

Przewodniczący  Komisji Bioetycznej przy ORL w Rzeszowie
dr hab. n. med.  Andrzej  Pluta

Sprawozdanie z działalności Komisji
Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej

w Rzeszowie za rok 2016r.

Komisja w roku 2016 działała w 10-osobowym składzie:
Przewodnicząca:   lek. med. Maria Szajner
Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Jadwiga Wizimirska 
lek. med. Maria Pawlik
Sekretarz:  lek. med. Józefa Kukulska-Kędzierska
Członkowie:  lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut
lek. med. Halina Dorska
lek. dent. Zofia Koczela-Wlazło
lek. med. Edward Piotrowski
lek. med. Stefania Zawora
lek. dent. Władysław Wąsik

Plan pracy Komisji ustalany jest na zebraniach, których w 2016r odbyło 
się 9, a dotyczyły tematów w Klubie Seniora oraz organizowania wy-
cieczek, rozpatrywania i zapotrzebowania finansowego do działania 
Komisji. Przewodnicząca lek. med. Maria Szajner, będąca w Komisji Le-
karzy Emerytów i Rencistów Naczelnej Izby Lekarskiej zapoznała kole-
gów z tematami poruszanymi na zebraniach tej Komisji. W ubiegłym 
roku w planach było zorganizowanie bezpłatnych kilkudniowych po-
bytów rehabilitacyjnych dla dwóch, trzech osób z każdej Izby Lekar-
skiej, niestety nie doszło do jego zrealizowania. Podnoszono również 
temat przyjmowania lekarzy emerytów bez kolejki w gabinetach le-
karskich, ale sprawa ta nie może być zrealizowana zarządzeniami, tyl-
ko apelowaniem do kolegów na własnym terenie. 

W roku 2016 Komisja zorganizowała dwie wycieczki jednodniowe, 
rekreacyjno – krajoznawcze. W czerwcu na terenie Beskidu Niskiego 
zwiedzono Muzeum Narodowego Parku Magurskiego, cmentarze za-
bytkowe z okresu I Wojny Światowej, kilka drewnianych cerkwi i Sank-
tuarium Matki Boskiej Królowej Gór. W październiku wybrano się do 
Markowej, gdzie zostało otwarte Muzeum Rodziny Ulmów, która przy-
płaciła życiem pomoc Żydom podczas II wojny światowej. Również 
w dniu tym w Medyni Głogowskiej zapoznano się z wyrobami cera-
miki w Ośrodku Garncarstwa. Zwiedzono Galerię Rzeźby Ceramicznej 
Władysławy Prucnal, gdzie zgromadzono jest mnóstwo artystycznych 
wyrobów ceramicznych. Zwiedzono także Kościół z ołtarzem i drogą 
krzyżową z ceramiki wykonanymi przez miejscowych garncarzy. Po-
nadto zorganizowano kilkudniową wycieczkę szlakiem cystersów na 
terenie Dolnego Śląska, opłaconą przez uczestników. 

Komisja kontynuuje spotkania w Klubie Seniora urozmaicając je nie-
spodziankami z okazji Dnia Kobiet i Mikołajek. Organizuje spotkanie 
opłatkowo – noworoczne gromadzące zawsze bardzo liczną grupę 
kolegów i koleżanek. Zorganizowano również uroczyste spotkanie w 
siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie kolegów i koleżanek 
z rocznika 1931r (II połowa) z udziałem Prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej w Rzeszowie dr n. med. Wojciecha Domki, na którym każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkową tabliczkę oraz gratyfikację pienięż-
ną. Nie mogących uczestniczyć z powodu stanu zdrowia honorowa-
no w domach.

Komisja kontynuuje wysyłanie życzeń świątecznych do wszystkich 
seniorów oraz odwiedza w domu tych, których stan zdrowia nie po-
zwala na uczestnictwo w spotkaniach, wręczając im świąteczne po-
darunki.

Komisja umieszcza okresowo w Biuletynie sprawozdania z wycieczek 
i spotkań koleżeńskich.

W Stalowej Woli koleżanka lek. dent. Iwona Krupa, która obecnie działa 
i zastępuje poprzedniczkę na tym terenie zorganizowała 4 spotkania 
towarzyskie, spotkanie Opłatkowo – Noworoczne oraz wycieczkę do 
Kozłówka. 

Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować lek. med. 
Zofii Wesołowskiej za dotychczasową, bardzo aktywną działalność dla 
seniorów na tym terenie.

Przewodnicząca Komisji Lekarzy
Emerytów i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

Lek. med. Maria Apolonia Szajner
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W Rzeszowie po raz siódmy odbyło się  „Rzeszowskie Święto 
Transplantacji”. Ta kolejna plenerowo - konferencyjna dawka 
edukacji  i w tym roku miała mocne akcenty a  skierowana 
była nie tylko do środowiska medycznego.

Lek. med. Jolanta Starzak-Gwóźdź
Tradycją tego wydarzenia jest połączenie dwóch form edukacji:  
Konferencji „Przeszczep szansą na drugie Życie” i Koncertu „graj z 
nami o Życie”.
Konferencja, która rozpoczyna Rzeszowskie Święto Transplantacji, 
od kilku lat ma formułę otwartą, w wykładach znakomitych spe-
cjalistów z dziedziny szeroko pojętej transplantologii, także psy-

chologii, etyki, czy prawa  mogą wziąć udział wszyscy zaintereso-
wani tą tematyką. Oznacza to, że nie zawężamy się do środowiska 
stricte medycznego czy też studenckiego, ale każdy może posłu-
chać i poszerzyć swą wiedzę. 
Przygotowując program staramy się w każdym roku zapropono-
wać nowe tematy. W tym postawiliśmy na transplantologię, głów-
nie narządową, dzieci i dorosłych. Cieszy fakt, że  po wielu latach 
udało się zapełnić puste miejsce na mapie województwa -  2 lata 
temu w  Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie po-
wstała  Klinika   Onkohematologii Dziecięcej, którą kieruje dr n. 
med. Radosław  Chaber. Dzieci z Podkarpacia mają teraz możli-
wość leczenia bliżej swojego miejsca zamieszkania, a to oznacza 
łatwiejszy, szybszy kontakt z lekarzem prowadzącym oraz tak waż-
ny częstszy kontakt z rodziną

Red. Podczas części naukowej mówiono o wielu aspektach 
przeszczepów w kontekście nie tylko medycznym ale też psy-
chologicznym czy etycznym.

J.S-G Chcieliśmy  zwrócić uwagę na często trudne do pokonania 
problemy, które dotyczą pobierania narządów od osób zmarłych. 
Zdajemy sobie sprawę jak istotna jest właściwa wiedza a tak na-
prawdę jej brak – powoduje przyjmowanie negatywnej postawy.  
Musimy pamiętać, że śmierć bliskiej osoby (mówimy głównie o 
nagłych przypadkach) jest dla rodziny głęboko traumatycznym 
przeżyciem. W pierwszych chwilach uczucie żalu, rozpaczy nie 
pozwala /nie dopuszcza/ myśli, że właśnie teraz możemy poda-
rować życie ciężko choremu człowiekowi, dla którego przeszczep 
zdrowego narządu jest jedyną szansą. Polskie prawo zakłada, że je-
śli zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu,  to traktowane jest to jako 
akt woli oddania narządu. Pomimo braku prawnych przeszkód w 

takiej sytuacji, zespół lekarski zawsze zwraca 
się do rodziny zmarłego o wyrażenie zgody. 
To niesłychanie delikatne kwestie i dlatego 
tak  bardzo potrzebna jest wiedza psycho-
logiczna na ten temat. Bardzo precyzyjnie 
o tworzeniu relacji lekarz - pacjent - rodzina, 
misternym budowaniu wzajemnego zaufa-
nia jako fundamentu tych relacji,  mówiła 
podczas swojego wykładu dr Anna Nowina-
-Konopka z  Instytutu Dziennikarstwa Me-
diów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
Innym istotnym zagadnieniem dla wielu 
osób, zwłaszcza rodzin,  jest stanowisko Ko-
ścioła w kwestii transplantacji.  Niezwykle 
czytelnie i wnikliwe przedstawił ten problem  
ks. dr hab. prof. URz Adam Podolski. W trakcie 
wykładu rozwiał wszelkie wątpliwości, co do 
stanowiska Kościoła wobec pobierania narzą-
dów od dawców zmarłych. Mówił też o etyce 
w kontekście osoby, której przeszczepiono 
obcy narząd. To są niejednokrotnie duże  dy-
lematy tożsamościowe w postrzeganiu sie-
bie samego żyjącego z cudzym narządem. 

Naszym Gościem był po raz drugi dr hab. n. med. Sławomir Żegleń 
z Centrum Chorób Serca i Płuc w Zabrzu,  kierowanym przez Prof. 
dr hab. med. Mariana Zembalę.  Funkcjonuje tam już w pełni roz-
winięty Oddział Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepienia Płuc. 
Niezwykle ciekawy i dynamiczny wykład, wzbogacony zdjęciami 
i opisami leczonych w klinice chorych pozwolił na zapoznanie 
uczestników z aktualnymi możliwościami leczenia, procedurą 
transplantacji płuc oraz perspektywami na najbliższe lata. W 2016 
roku 35 chorym w Polce przeszczepiono płuco. Lista oczekują-
cych, bez możliwości alternatywnego leczenia – jest niemal dwu-
krotnie większa.
I sesję zakończyła  prezentacja Pani Anety Klimek-Jedyka, dyrek-
tor Fundacji „Iskierka” z siedzibą na Śląsku. Jak ważna dla wyników 
leczenia  osób dotkniętych chorobami onkologicznymi jest wła-
ściwie prowadzona rehabilitacja .„Pasja życia – innowacyjne for-
my terapii i rehabilitacji” uświadomiła nam wszystkim ile istotnych 
elementów kryje w swojej nazwie słowo rehabilitacja. „Iskierka” 
obejmuje aktualne opieką około 600 dzieci z chorobą nowotwo-
rową. Realizuje i kreatywnie rozwija różne działania m.in. wspie-

Święto Transplantacji

VII Rzeszowskie Święto Transplantacji

Rozmowa z lek. med. Jolantą Starzak - Gwóźdź z Kliniki Hematologii  Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
nr 1 w Rzeszowie, lek. med. Jarosławem Grzybem, rezydentem w Klinice Hematologii KSW nr 1 w Rzeszowie 
i Markiem Podrazą studentem V roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
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ranie procesu leczenia i rehabilitacji czy projekty terapeutyczne i 
integracyjne. 
Z inicjatywy fundacji podczas koncertu na Rynku Rzeszowskim 
– w Domu Polonii przez kilka godzin działały 3 gabinety USG – 
gdzie wykonywano badania ultrasonograficzne jamy brzusznej 
dzieciom, których rodzice zgłosili chęć wykonania. Pięciu naszych 
Kolegów i Koleżanek Lekarzy – doświadczonych pediatrów i ra-
diologów z trzech rzeszowskich Szpitali poświęciło swój wolny 
czas dla naszych najmłodszych. Z możliwości wykonania badania 
ultrasonograficznego jamy brzusznej skorzystało 66 dzieci.  

Pewnie nie byłoby tak szerokiego spektrum zagadnień i form 
przekazu tej wiedzy, gdyby nie pomoc wolontariuszy, studen-
tów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa. Jesteście 
nie tylko wolontariuszami ale także odbiorcami. Jak młodzi 
postrzegają tę akcję?

Marek Podraza: Pierwsza rzecz  jaką zauważam, to pokolenio-
wa zmiana w myśleniu. W polskich rodzinach  o takich tematach 
prawie się nie rozmawia. Młode pokolenie  w przeciwieństwie do 
swoich rodziców czy dziadków nie boi się o tym mówić, potwier-
dzeniem tego jest  zwiększająca się co roku  liczba  rejestrowanych 
dawców. Poza tym jest to dla nas nauka życia, w  rzeszowskiej akcji 
brało udział 40 studentów - wolontariuszy z Wydziału Prawa.  Na 
wielu z nas niesamowite wrażenie zrobiły świadectwa osób po 
przeszczepach. Daje to do myślenia, jak niewiele trzeba aby ko-
muś uratować życie  w momencie kiedy jest bardzo zagrożone. 
Na studiach takiej wiedzy o życiu nie nabędziemy .

J.S-G: Aktywny udział już od kilku lat tak licznej grupy studentów 
URz to wynik niezwykłego zaangażowania w organizację konfe-
rencji, wspaniałego kontaktu z młodymi ludźmi Pani Profesor Elż-
biety Dyni, wybitnego znawcy prawa międzynarodowego.  
Wracając do wypowiedzi Pana Marka- świadectwa i relacje osób 
po przeszczepach odbyły się w drugiej części naszej konferencji. 
Rozpoczęliśmy od pozornie prostego pytania  czy mogę zostać 
dawcą? Odpowiedzi na to pytanie podjęła się dr n. med. Agniesz-
ka Gala-Błądzińska. konsultant wojewódzki d.s transplantologii 
Prezentacja objęła grupę chorych oczekujących na przeszczep 
nerki, którzy stanowią najliczniejszą listę oczekujących. W oparciu 

dane publikowane przez Potransplant* – w kwietniu 2017  wyno-
siła1013 osób. Postęp w tej dziedzinie, zwłaszcza nowe możliwo-
ści, przynoszą coraz liczniejsze na świecie przeszczepy krzyżowe, a 
w ostatnim czasie wykonane  także  w naszym kraju przeszczepy 
łańcuchowe. Pionierem w tej dziedzinie jest Zespół Pana prof.dr 
hab. med.  Macieja Kosieradzkiego ze Szpitala Dzieciątka Jezus w 
Warszawie. Temu zagadnieniu m.in. poświęcił swój wykład Pan 
prof. Roman  Danielewicz, który od kilku lat zaszczyca swoja obec-
nością Rzeszowskie Święto Transplantacji . 

Drugą część Konferencji  zdominowały jednak spotkania po la-
tach pacjentów i ich bliskich.  Poznaliśmy trzy historie życia, które 
trwa dzięki przeszczepieniu.

Red. Najbardziej spektakularna była pierwsza opowieść....

J.S.-G To historia 19-letniej - wówczas gdy była nasza pacjent-
ką - dziewczyny, którą dotknęła bardzo rzadka choroba jaką jest 
aplazja szpiku. Jej tkanka krwiotwórcza przestała działać, wszyst-
kie  3 układy krwinkowe „zniknęły”, niepoznany  mechanizm za-
blokował ich produkcję. Leczeniem z wyboru w takim przypadku 
jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych. W 
sytuacji braku dawcy rodzinnego, jedyną drogą jest poszukiwa-
nie niespokrewnionego genetycznego bliźniaka W tym czasie nie 
funkcjonował jeszcze w Polsce scentralizowany rejestr dawców.  
Dla naszej pacjentki  dopiero po 5 latach od rozpoznania choroby 
udało się dobrać właściwego dawcę. Wcześniej zastosowano dwa 
etapy zastępczego leczenia farmakologicznego tzw. intensywnej 
immunoablacji, które początkowo nie dało pożądanego rezultatu.  
W 3. roku trwania choroby pojawiły się cechy odbudowy tkanki 
krwiotwórczej, wartości morfotyczne krwi obwodowej w krótkim 
czasie osiągnęły prawidłowe wartości i wydawało się, że  wszystko 
zmierza we właściwym kierunku. W kontrolnych  badaniach szpiku 
kostnego, wykryto obecność klonu komórkowego NNH (nocna 
napadowa hemoglobinuria). Taki stan można porównać do „tyka-
jącej bombki”, zalążka komórek nowotworowych, który mógł w 
każdej chwili zmienić los pacjentki poprzez rozwój pełnoobjawo-
wej choroby.  Informacja o zgodnym dawcy dotarła więc w od-
powiednim momencie. choć czekać trzeba było aż 5 lat. Choć dla 
naszej chorej podjęcie decyzji  w sytuacji dobrego samopoczucia, 

Święto Transplantacji

Krwiobus czeka na przyszłych dawców

Już kolejny raz
majowy weekend
zdominowała
problematyka
transplantacji



12 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

jak sama mówi z prawidłową morfologią krwi nie była łatwa. Mó-
wiła o lęku, o swoich dylematach  czy poddać się przeszczepo-
wi, mając świadomość, że nie jest to nigdy do końca bezpieczna 
procedura, bez pełnej gwarancji. Już po udanym przeszczepieniu 
wyznała, że najtrudniejszy był dla niej czas oczekiwania w izolat-
ce przez 28 dni na reakcję organizmu po przeszczepie i pierwsze 
symptomy regeneracji układu krwiotwórczego. Bała się śmier-
ci bez obecności bliskich. Po 6 latach wspomina te chwile już z 
pewnym dystansem. Wszytko potoczyło się pomyślnie.  Dziś jest 
szczęśliwą żoną i mamą dwójki wspaniałych synków. Wszyscy trzej 
mężczyźni jej życia byli z nią także podczas Święta Transplantacji.

Red. Były też inne poruszające  historie...

J.S.-G Druga i trzecia historia opowiedziane na scenie dotyczyły 
młodych ludzi, którzy oddali cząstkę siebie, by dać szansę na dru-
gie życie. Jednym z nich był nasz student z Rzeszowa, który mówił 
o tym jak podczas jednej z akcji DKMS wpisał się, jak wszyscy, na 
listę dawców i..... no właśnie przyszła ta chwila gdy dostał telefon, 
że jest zgodnym dawcą dla chorej osoby. W tym właśnie  momen-
cie zrozumiał co to znaczy, dotarło do niego to, że od niego zależy 
szansa na uratowanie czyjegoś życia. Mówił  jak bardzo zrozumiał 
odpowiedzialność decyzji o wpisie do rejestru dawców  i jak bar-
dzo poczuł potrzebę tej pomocy. 

Trzecia historia dotyczyła rodzeństwa, chory brat i 17- letnia sio-
stra, która decyduje się oddać szpik. Droga pobrania krwiotwór-
czych komórek macierzystych wymagała  warunków sali ope-
racyjnej, zabiegu w pełnej narkozie, polegającego na pobraniu 
szpiku poprzez wielokrotne nakłucia kości miednicy. Obecnie w 
zdecydowanej większości przypadków źródłem krwiotwórczych 
komórek macierzystych jest krew obwodowa, metodą aferezy 
przy pomocy odpowiedniej aparatury.
W swojej relacji siostra młodego pacjenta podkreśliła jak mocno 
uświadomiła sobie poczucie  odpowiedzialności za jego życie, a 
także fakt, że to wydarzenie zmieniło ich wzajemne relacje,  zdała 
sobie sprawę, że łączy ich znacznie więcej niż bywa  to w zwykłych 
rodzeństwach. Co potwierdziła obecna z nimi mama.

Red. Wszelkie osobiste świadectwa, w każdej dziedzinie są 
najlepszym potwierdzeniem dla słuchających.  Jak pan  młody 
lekarz, rezydent w Klinice Hematologii odebrał te wszystkie 
aspekty Święta Transplantacji ? Czy była duża konfrontacja 
między wiedzą nabytą na niedawno ukończonych studiach, a 

realnym już  wchodzeniem do zawodu leka-
rza hematologa?

Lek. med. Jarosław Grzyb: 

Uważam tę konferencję za bardzo potrzebną, 
bo przeszczepy to wciąż dla wielu temat tabu.
Na  mnie największe wrażenie zrobiły spotka-
nia z osobami  będącymi po przeszczepach. To 
piękne i budujące  dla młodego lekarza zoba-
czyć spektakularne wręcz efekty trudnej i mo-
zolnej walki  o życie ludzi. 
Oczywiście cała otoczka naukowa tego spo-
tkania, wykłady i seminaria poszerzające  wie-
dzę były bardzo wartościowe. Wiele optymi-
zmu i nadziei daje też tak duże zaangażowanie 
w to święto młodych ludzi, studentów z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, cieszy że nowe po-
kolenie łamie bariery mentalne. Pokazali jak w 
łatwy i szybki sposób można podjąć decyzję 
wpisu do rejestru dawców i przez to dać ko-
muś szanse życia.

Red. Na ile takie spotkania panu, młodemu lekarzowi dają 
motywację  do pracy naukowej i do utwierdzenia się w pew-
ności, że ta specjalizacja to dobry wybór?

J.G Takie doświadczenie pomaga  w sytuacjach kiedy stajemy 
przed różnymi dylematami zawodowymi. W hematoonkologii 
sukcesów jest dużo mniej niż porażek. To jest praca na bardzo 
trudnym oddziale, gdzie spędza się dużo czasu,  problemy  pa-
cjentów zabiera się  ze sobą do domu, towarzyszy się pacjentowi 
w najtrudniejszych chwilach  ... Ale dla takich momentów triumfu 
życia jaki widzieliśmy podczas świadectw, warto wkładać w ten 
zawód cały nasz wysiłek. Ta specjalizacja jest ciężka ale to był mój 
świadomy wybór,  myślę, że mam cechy które pozwolą mi poma-
gać pacjentom, a refleksje z  tej pierwszej- w moim przypadku- ta-
kiej akcji  potwierdzają , że wybór specjalizacji  był  właściwy.

Red. Jakie były reakcje obserwatorów, tych którzy w majową 
sobotę przyszli na rzeszowski  Rynek, dostrzegało się zainte-
resowanie, chęć pogłębienia wiedzy?

M.P.  Na pewno poprzez takie otwarte spotkania docieramy do 
kolejnej  grupy odbiorców, spacerowiczów,  rodzin z dziećmi, któ-
re przystanęły by posłuchać. To wiele przypadkowych osób, które 
dowiedziały się czegoś, co może zmienić ich myślenie. Wszyscy 
jesteśmy zgodni, że  przeszczepy, transplantacje to temat omijany, 
nie tylko w domach ale także w mediach, na uczelniach w szko-

Badania przed decyzją

Wolontariusze VII Rzeszowskiego Święta Transplantacji

Święto Transplantacji
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łach. A ta edukacja jest potrzebna. Efekty mieliśmy podczas im-
prezy, sporo młodych ludzi podchodziło i rejestrowało się w bazie 
potencjalnych dawców.

J.S-G  Spore zainteresowanie, potwierdziła  pani Gabriela Bart-
kowicz, która z ramienia DKMS organizuje w Rzeszowie akcje re-
jestracji potencjalnych dawców. 
Podczas tegorocznego koncertu 
„Zagraj z nami o Życie” 26 młodych 
ludzi  zostało włączonych do   reje-
stru potencjalnych dawców komó-
rek krwiotwórczych. To już są świa-
domie podjęte decyzje i 26 szans 
na życie.

Red. Święto Transplantacji w Rze-
szowie zorganizowane było już 
po raz 7 -my . Zwróciliśmy uwa-
gę, że wiedza na ten temat wciąż 
jest mała, zagadnienie nadal dla 
3/4 społeczeństwa jest tematem 
omijanym w rozmowach. Czy 
pani doktor w swojej codziennej 
praktyce spostrzega, że powoli 
ale jednak przekonujemy się do 
idei przeszczepów?

J.S-G Z różnych źródeł, w tym z 
kontaktów bezpośrednich z chory-
mi, rodzinami, osobami z różnych 
środowisk -  odbieram informację, 
świadczące o bardzo pozytywnie 
zmieniających się poglądach do 
transplantacji, szczególnej metody 
ratowania życia. Dostrzegam to, 
inne stają się już rozmowy z rodzi-
nami. Jeszcze kilka lat temu wie-
le osób bało się poruszyć ten temat,  krążyły mity o rzekomym 
narażeniu  na utratę zdrowia i życia dawcy. Dziś edukacja powoli 
ale jednak dociera do szerszego grona ludzi w różnym wieku, z 
różnych środowisk. 

Jeżeli mamy wolontariuszy- studentów, którzy sami dążą do zor-
ganizowania Święta Transplantacji w Rzeszowie,  jeżeli na scenie 
obok Ratusza każdy wykonawca ma deklarację oddania narzą-
dów po śmierci, to chyba możemy mówić o zmianie mentalno-
ści. Choć zapewne trzeba jeszcze wiele zrobić w tym zakresie, a 
edukacja powinna się odbywać już od najmłodszych lat. Nasz 

Koncert na Rynku

Konferencja naukowa

wspaniały Kolega – obecnie główny organizator tego wydarzenia 
dr Stanisław Mazur, Dyrektor CM MEDYK niejednokrotnie przypo-
mina i uświadamia prostą prawdę – każdy z nas może stać się w 
jednym momencie chorym człowiekiem bez alternatywnego le-
czenie, będzie czekać na swojego dawcę. 

Red. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć jakie postępy odno-
towano w ostatnich latach w transplantologii?

J.S-G W ostatnim dniu lutego  2017 roku w CRNPDSiKP liczba 
zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku przekroczyła 1 
mln 260 tys. Jesteśmy potentatem. Zajmujemy szóste miejsce w 
świecie, trzecie w Europe ( po niemieckim i brytyjskim rejestrze). 
To rezultat wdrożenia ważnych regulacji prawnych i działań, które 
spowodowały, że dane z kilku wcześniej niezależnie działających 
polskich ośrodków  oraz oddziału polskiego DKMS są wprowadza-
ne do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych 
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działającym przy Poltran-
splancie.  Zwiększyło to bardzo szansę szybkiego odnalezienia 
dawcy, nie tylko z Polski ale i innych krajów. W praktyce już mo-
mencie rozpoznania choroby przesyłane są dane pacjenta do re-
jestru i pierwsze informacje o zgodnym dawcy mogą wpłynąć w 
ciągu kilku tygodni a nawet dni. Przeszczep staje się integralnym 
etapem leczenia wykonywanym bez zwłoki czasowej – co zwięk-
sza radykalnie szansę na wyleczenie.  

W 2016 roku liczba narządów pobranych w Polsce  od dawców 
zmarłych wyniosła według danych Poltransplantu 1469, w tym 
samym roku liczba pobranych narządów od dawców żywych sta-
nowiła niecałe 80. To zestawienie liczb wskazuje jak ważna jest de-
klaracja woli oddania narządu w przypadku śmierci. 
Te fakty przemawiają. Utwierdzają nasze przekonanie jako organi-
zatorów, że trzeba  szerzyć wiedzę o transplantacji, bo przełamuje 
ona mity i bariery.  Szczególnym adresatem jest młode pokolenie, 
to oni będą kreować przyszłość.  

Dziękujemy za rozmowę.

Święto Transplantacji
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Rozmowa z dr hab. n. med. Bogumiłem Lewandowskim prof. UR Kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie

Nie zawsze nas lubiano dlatego 
mamy Jubileusz
Panie profesorze spotkaliśmy się, aby porozmawiać o jubileuszu Oddziału, 
ale nim przejdziemy do przypominania historii skupmy się na zadaniach tej 
dziedziny medycyny. Z pozoru wydaje się dość wąską, w rzeczywistości  to 
potężny obszar od stomatologii po traumatologię twarzy czy choroby no-
wotworowe. 

Do tej pory bardzo często, również lekarze różnych specjalności mylnie kojarzą 
chirurgię szczękowo-twarzową z chirurgią stomatologiczną. W Polsce jak również 
w innych krajach  istnieją  dwie specjalizacje łączące stomatologię z medycyną. 
Jedną jest wspomniana chirurgia szczękowo-twarzowa, druga to chirurgia stoma-
tologiczna. Ta ostatnia związana jest z wykonywaniem procedur i  zabiegów chirur-
giczno- stomatologicznych w warunkach ambulatoryjnych tzn. w przychodniach 
specjalistycznych Natomiast chirurgia szczękowo-twarzowa jest to specjalność, któ-
ra praktycznie zawsze łączy się z hospitalizacją i dotyczy operacji w zakresie części 
twarzowej czaszki. Wyróżniamy w niej kilka  działów. Pierwszy obejmuje chorych. 
„urazowych”, którzy wymagają leczenia z powodu obrażeń twarzy, głowy i szyi. Ta 
specjalność rozwijała się już w okresie międzywojennym i wypełniała „przestrzeń” , z 
którą ze względu na specyfikę postępowania  leczniczego nie radzili sobie chirurdzy 
ogólni i ortopedzi. Druga grupa pacjentów to chorzy  z nowotworami złośliwymi  
jamy ustnej i twarzy wymagający  najczęściej leczenia skojarzonego tj. zabiegu chi-
rurgicznego, które wykonujemy w klinice, a następnie radioterapii i  chemioterapii. 
Ta współpraca z radioterapeutą-onkologiem  jest podstawą postępowania skojarzo-
nego na etapie kwalifikacji do leczenia i wspólnej kontroli „follow-up” po leczeniu.  
Ważna grupa chorych  to pacjenci  ortognatycznych. Chirurg szczękowo-twarzowy  
współpracuje z ortodontą, który przygotowuje pacjentów do operacji takich wad 
jak progenia, mikrognacja i inne złożone wady.  Kolejna grupa to chorzy z zakaże-
niami i stanami zapalnymi  w zakresie jamy ustnej i twarzy często  powikłane  cięż-
kimi zaburzeniami ogólnoustrojowymi. To ogólne tylko przykłady potwierdzające 
potrzebę funkcjonowania tej kliniki. Nasz oddział jest jedynym w województwie 
podkarpackim. 

Dlaczego tylko jeden?

Wpływ na to ma kilka czynników. Jak dotąd zaspokajamy zapotrzebowanie, leczenie 
jest bardzo drogie,  brakuje specjalistów. W województwie jest tylko 12 chirurgów 
szczękowo - twarzowych. Połowa z nich związana jest z oddziałem, którym kieruję. 
Praca jest trudna i wymaga dużego zaangażowania. 

Od czego zaczynaliście 25 lat temu?

Początki miały miejsce wcześniej w latach 50-tych. Wówczas to dr n. med. Jadwi-
ga Wizimirska stworzyła zalążek chirurgii stomatologicznej, gdzie trafiali chorzy z 
traumatologią i stanami zapalnymi. Za zgodą   dr  Piotra Czeladzina ówczesnego 
ordynatora  oddziału laryngologii wyodrębniono pododdział chirurgii szczękowej. 
Przez wiele lat  działał i świetnie się rozwijał  do roku 1974. Po przejściu na emeryturę 
dr Piotra Czeladzina ordynatorem laryngologii został prof. dr hab. Andrzej Bętkowski. 
Świetny nauczyciel, organizator jednak najważniejsza była dla niego laryngologia, 
dla nas więc miejsca brakowało. Niestety okres od 1974 roku do 1990 był dla nas 
czasem wegetacji. Korzystaliśmy z 5 łóżek na laryngologii. Możliwości leczenia były 
ograniczone. W 1991 r kiedy neurochirurgia przeniosła się do nowo wybudowanego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 zrodziła się myśl utworzenia oddziału. Bardzo dużo 
pomógł ówczesny  dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 1, dr Jarosław Magier. Od 
tego czasu zaczyna się nowa era oddziału, stąd obchodzimy teraz jego 25 lecie. 
Oczywiście nie było to łatwe bo od początku musieliśmy budować swoje miejsce 
w tym szpitalu. Kompetencjami, autorytetem i zaangażowaniem przekonywaliśmy 
wszystkich począwszy od pacjentów po lekarzy innych specjalności, że jesteśmy  
potrzebni i sprostamy trudnym  wymaganiom. 

Jak duże zmiany zaszły na przestrzeni tych 25 lat , jeżeli chodzi o metody 
leczenia, sprzęt oraz wiedzę medyczną? 

Jest to kolosalna różnica związana przede wszystkim z kompetencjami lekarzy. 
Oprócz mnie pracuje jeszcze pięciu lekarzy specjalistów, w tym dwóch z tytułem 
doktora nauk medycznych. Pierwsza zasadnicza zmiana dotyczyła traumatologii. Na 
początku były stosowane metody zachowawczo - ortopedyczne. W tej chwili do-
minują metody operacyjne. Implanty, płytki, śrubowania kości są teraz na porządku 
dziennym. Kolejny punkt to onkologia, której wcześniej nie było. Teraz  usunięcie 
„raka”  co jest zgodne ze współczesną doktryną leczenia nowotworów złośliwych  
regionu głowy i szyi łączymy z jednoczasową rekonstrukcją, co ogranicza kalectwo, 
cierpienie i poprawia jakość życia tych chorych.  Od półtora roku  wprowadziliśmy  
rekonstrukcje oparte  na zespoleniach mikrochirurgicznych tkanek.  Usunięte frag-
menty tkanek jamy ustnej  lub  kości szczęk odbudowujemy przeszczepem pobra-
nym z innych okolic ciała. To nasze największe osiągnięcie ostatnich lat.  Młodzi leka-
rze z mojego zespołu uczyli się tego na odpłatnych kursach za granicą i najlepszych 
ośrodkach w kraju , inwestując w wiedzę. 

Jak ważne miejsce w waszej działalności zajmuje rekonstrukcja wad naby-
tych i wrodzonych?

Liczba chorych z tymi dolegliwościami to 25-30 %. Ich liczba z roku na rok się zwięk-
sza, gdyż leczenie ortodontyczne stało się  obecnie dostępne  dla  osób dorosłych, 
co jeszcze dekadę temu było dla nich niemożliwe . Nowe metody w ortodoncji 
sprawiają, że chorych z wadami które stygmatyzowały ich w środowisku możemy 
teraz operować. Najstarsza operowana pacjentka miała 52 lata, całe życie marzyła o 
poprawie swojego wyglądu. Operacje gnatyczne rozpoczynamy kiedy u pacjentów 
kończy się wzrost układu kostnego, to wiek około 18 roku życia. 

Jest zainteresowanie tą specjalizacją?

Po stażu dyplomowym lekarze zdają tzw. LEP/LDEP. Suma punktów zdobytych na 
tym egzaminie jest punktem wyjścia do wyboru specjalizacji. W Rzeszowie mamy 
pięć miejsc akredytacyjnych. W ciągu 6 lat trwania specjalizacji nikt nowy  nie może 
jej rozpocząć, dopiero po ukończeniu jej przez jedną z osób. Wówczas przez Urząd 
Wojewódzki rozpisywany jest konkurs. To miejsce zajmuje osoba z największą liczbą 
punktów.  Do konkursu może przystąpić lekarz nawet z odległych części kraju tak 
więc rezydenturę w Rzeszowie może otrzymać np osoba z Poznania, co już prze-
rabialiśmy. Szczęśliwie stało się ,że obecni rezydenci są  z naszego województwa. 
Decydują punkty, nikt wcześniej nie sprawdza umiejętności manualnych osoby roz-
poczynającej specjalizację. A to jest  niezmiernie ważne. Na te problemy zwracają 
uwagę kierownicy większości klinik w Polsce.
Oddział nasz liczy 18 łóżek, a w roku ubiegłym wykonaliśmy ponad 1000 operacji. 
Pamiętać trzeba, że niektóre zabiegi  mikrochirurgii  mogą trwać  nawet  cały dzień. 
 
Jakie ma Pan marzenia myśląc o kolejnych dekadach oddziału?

Moją dewizą jest to, że odchodzący szef powinien pozostawić po sobie mądrzej-
szych, lepszych fachowców, którzy będą zapewniali dalszy rozwój oddziału. Tak więc 
chciałbym, aby mój następca rozwijał się naukowo i uzyskał habilitację, aby następni 
młodzi koledzy obronili doktoraty i aby ta klinika była dobrze postrzeganą wśród 
chorych  i środowisko. Chciałbym żeby mimo częstego zmęczenia nie brakowało 
nam empatii i czasu poświęconego  pacjentom w trudnych czasach  „zbiurokraty-
zowanej medycyny”.  A z takich materialnych marzeń chciałbym, aby ze względu na 
warunki  lokalowe  jak najszybciej przychodnia została oddzielona od kliniki.
Prywatne marzenia, jeżeli mogę ,  to by spełniać się w życiu rodzinnym i w roli dziad-
ka dla mojego pierwszego  wnuka  Juliana, który  urodził się 3 miesiące temu. 

Dziękujemy za rozmowę.

25 lat minęło
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Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu  7 lutego  2017 r.

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

1. Podjęto uchwałę  w sprawie ograniczenia lekarza w wykonywa-
niu określonych czynności medycznych – uchwała poufna. 
Głosowano : przy jednym wstrzymujących i braku przeciwnych 
wszyscy pozostali głosowali za. 

2. Przyznano lekarzowi wsparcie finansowe  na częściowe pokry-
cie nakładów na kancelarię adwokacką.

3. Przyznano lekarzom zapomogi losowe. 

4. Podjęto decyzję o zwiększeniu o 500 zł miesięcznie kwoty fun-
duszu reprezentacyjnego w OIL.

5. Prezes  złożył   sprawozdanie  z posiedzenia Naczelnej Rady Le-
karskiej.

6. Zdecydowano o kupnie 200 egzemplarzy  reprintu „Myśli i afory-
zmy o etyce lekarskiej” dr Władysława Biegańskiego .  

7. Ustalono termin Zjazdu na dzień 8 kwietnia o godz. 10.00. 

8. Podjęto  uchwały :
Nr 1/2017  w sprawie ograniczenia  lekarza w wykonywaniu  okre-
ślonych czynności medycznych  - uchwała poufna. 
Nr 2/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2016 w sprawie usta-
lenia ryczałtu dla członków samorządu za wykonywanie czynno-
ści na rzecz OIL w Rzeszowie
Nr 3/2017 w sprawie przyznania wsparcia finansowego lekarzowi 
na częściowe pokrycie nakładów na kancelarię adwokacką
Nr 4/2017 w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkole-
nia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
lekarza
Nr 5/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OILw Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  
Szymon Mendyk 
Nr 6/2017 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OILw Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza   
Konrad Misa
Od Nr 7/2017  do Nr 22/2017  w sprawie przyznania prawa wy-
konywania zawodu lekarzom  w celu odbycia stażu podyplomo-
wego – dotyczy lekarzy : Andrzej Lis, Katarzyna Klimowicz, Iwona 
Czech Agnieszka Wigucka, Sylwia Nowak, Agnieszka Nikiel, Ad-
rianna Jarosiewicz, Anna Dzierżak, Anna Wilk, Ewa Szkolak, Kata-
rzyna Słabiak, Paulina Krukierek, Paweł Mikrut, Justyna Ziemiańska-
,Andrzej Grona, Olesia Ruzhylo. 
Nr 23/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Alicja Dzianott
Nr 24/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Łukasz Kurasz
Nr 25/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Aldona Mazurkiewicz-Skubicka 
Nr 26/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Artur Dziedzic
Nr 27/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Tomasz Dziedzic
Nr 28/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Peter Sielski
Nr 29/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Janusz Rodak 
Nr 30/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Zofia Ozimek
Nr 31/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym – do-
tyczy lekarza Joanna Skręt –Magierło
Nr 32/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  wy-
łącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Mirosław Dubiel 
Nr 33/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  - doty-
czy lekarza Aleksandra Mazur
Nr 34/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Magdalena Mitera
Nr 35/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Agnieszka Supranowicz
Nr 36/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Ewa Kurczab
Nr 37/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Katarzyna Kochman
Nr 38/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Anna Bogaczyk 
Nr 39/2017 2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza –Joanna Ku-
jałowicz – Kluz
Nr 40/20172017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Krystyna Gutkind 
Nr 41/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Tomasz Stąpor
Nr 42/2017  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Bogusława Wędry-
chowicz
Nr 43/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą w indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Lucyna Jezioro 
Nr 44/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Ewa Przepióra- Kulig 
Nr 45/2017 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 Małgorzata Bieńkowska
Nr 46/2017 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 Łucja Puszko 
Nr 47/2017 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 Bartłomiej Tołpa
Nr 48/2017 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność  leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącz-
nie w miejscu wezwania  – dotyczy lekarza  Zdzisława Zdonek 
Nr 49/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza 
Patryk Targoński
Nr 50/2017 w sprawie skreślenia  indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza  Anna Potocka
Nr 51/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Marian Wójcik 
Nr 52/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Kiedy u małego pacjenta są wskazania do wysokokalorycznego 
hydrolizatu serwatki? Profile pacjentów i praktyka kliniczna” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Rzeszowski
Nr 53/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.: 
Nowości w farmakologi  bólu pacjentów geriatrycznych dla leka-
rzy POZ i specjalistów „ – przez podmiot Polskie Towarzystwo Le-
karskie Koło w Dębicy 
Nr 54/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. : 
Współczesna diagnostyka TK w onkologii”- przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 55/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.: 
„Szkolenie z zakresu leczenia skolioz z pomocą gorsetu dynamicz-
nego i rehabilitacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Rehabi-
litacji Oddział w Rzeszowie
Nr 56/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.: 
IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji - Potrzeby i standardy współ-
czesnej rehabilitacji” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Radio-
logiczne Oddział Podkarpacki
Nr 57/2017 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.: 
„Wczesna diagnostyka nowotworów – szansą wyleczenia” – przez 
podmiot Porozumienie Podkarpackie –Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Nr 58/2017 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez firmę : 
Fundacja Twórczych Kobiet” z siedzibą w Warszawie
Nr 59/2017 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez firmę : 
GreenLight Consulting  Sp. z o.o.
Nr 60/2017 w sprawie przyznania  lekarzowi zapomogi losowej z 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 14 lutego 2017r. 

1. Odczytano pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 
10.02.2017r. w sprawie  ustalenia i przekazania informacji dotyczą-
cych określenia przez wojewodów zapotrzebowania na miejsca 
szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach medycyny na postę-
powanie kwalifikacyjne marzec 2017r.

2. Odczytano prośbę o umieszczenie na stronie internetowej OIL 
informacji o V Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipido-
logią. Prezydium zadecydowało o bezpłatnym umieszczeniu na 
stronie OIL w/w informacji.

3. Odczytano prośbę Marszałka Województwa Podkarpackiego 
o zaopiniowanie podmiotu leczniczego SP ZOZ w Leżajsku pod 
względem wymagań  określonych w §5 i §6 Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z 26.09.212r w sprawie stażu podyplomowego leka-
rza i lekarza dentysty. Prezydium pozytywnie zaopiniowało speł-
nianie warunków przez w/w warunków.

4. Odczytano pismo Sekretarza NRL Marka Jodłowskiego z dnia 
2.02.2017r. dotyczące opracowywania ekspertyz przez lekarzy na 
zlecenie Rzecznika oraz porozumienie o współpracy pomiędzy 
NIL a Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

5. Odczytano pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 
9.02.2017r. dotyczące świadectw złożenia LEK i LDEK jako doku-
mentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

6.Odczytano pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 
9.02.2017r.  dotyczące sposobu przeliczania punktów edukacyj-
nych zgodnie z nowymi zasadami naliczania punktów edukacyj-
nych zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia obowiązują-
cymi od  dnia 8.09.2016r.

7. Odczytano pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 
6.02.2017r. Dotyczące poinformowania o działaniach podjętych w 
związku z  jubileuszem 25-lecia uchwalenia Kodeksu Etyki.

8. Odczytano prośbę  o umieszczenie na stronie internetowej OIL 
informacji o cyklu konferencji nt. Zaleceń klinicznych Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego. Prezydium zadecydowało o 
bezpłatnym umieszczeniu na stronie OIL w/w informacji.

9. Prezes ORL przekazał członkom Prezydium sprawozdanie z wi-
zyty Pani Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz ze spotkania z 
potencjalnymi restauratorami zainteresowanymi wynajmem po-
mieszczeń w budynku OIL na restaurację.

10. Prezes ORL przekazał członkom Prezydium sprawozdanie ze 
spotkania z Dziekanem UR, tematem rozmowy była m.in. koniecz-
ność współpracy uczelni z samorządem lekarskim.

11. Podjęto uchwały: 
Uchwała Nr 74/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Adrianna Jarosiewicz 
Uchwała Nr 75/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Agnieszka Nikiel
Uchwała Nr 76/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Sylwia Nowak
Uchwała Nr 77/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Agnieszka Wielgucka 
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Uchwała Nr 78/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Iwona Czech 
Uchwała Nr 79/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Katarzyna Klimowicz
Uchwała Nr 80/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Andrzej Lis 
Uchwała Nr 81/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Iga Najbar 
Uchwała Nr 82/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Anna Wilk 
Uchwała Nr 83/2017/P w sprawie skierowania lekarza dentysty  na 
staż podyplomowy dotyczy lekarza dentysty: Ewa Szkolak
Uchwała Nr 84/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Katarzyna Słabiak
Uchwała Nr 85/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Paula Krukierek
Uchwała Nr 86/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Paweł Mikrut 
Uchwała Nr 87/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Justyna Ziemiańska 
Uchwała Nr 88/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Anna Dzierżak 
Uchwała Nr 89/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Andrzej Grona 
Uchwała Nr 90/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Olesia Ruzhylo
Uchwała Nr 91/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Anna Trybuchowicz
Uchwała Nr 92/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład dotyczy lekarza: Anna Kozioł
Uchwała Nr 93/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  dotyczy lekarza : Grzegorz Kamiński
Uchwała Nr 94/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  dotyczy lekarza : Małgorzata Jaworska 
Uchwała Nr 95/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza : Zbigniew Bieś
Uchwała Nr 96/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza : Elżbieta Iwaszek
Uchwała Nr 97/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie 
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza: Halina 
Cholewińska
Uchwała Nr 98/2017/P w sprawie zmian we wpisie do reje-
stru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej dotyczy lekarza dentysty: 
Małgorzata Szpila
Uchwała Nr 99/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej  dotyczy lekarza : Marek Kossowski
Uchwała Nr 100/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza : Kamil Skoczyński 
Uchwała Nr 101/2017/P  w sprawie wpisania do rejestru formy 

kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów pro-
wadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy den-
tystów dotyczy: Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział 
Rzeszowski 
Uchwała Nr 121/2017/P  w sprawie wpisania do rejestru formy 
kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów pro-
wadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy denty-
stów dotyczy: Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w 
Rzeszowie
Uchwała Nr 103/2017/P  w sprawie wpisania do rejestru formy 
kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów pro-
wadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy denty-
stów dotyczy: Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział 
Podkarpacki
Na  tym  zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 21 lutego 2017 r 

1. Odczytano pismo Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie infor-
mujące o ogłoszeniu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w 
zakresie leczenie szpitalne i ambulatoryjne w dziedzinie radiolo-
gii i diagnostyki obrazowej  z prośbą o wskazanie przedstawiciela 
samorządu do udziału w pracach komisji z głosem doradczym. 
Prezydium zadecydowało, że OIL nie będzie typowała swojego 
przedstawiciela do udziału w pracach w/w komisji.

2. Odczytano stanowisko ORL w Katowicach w sprawie przedłuża-
jącego się kryzysu w polskiej ochronie zdrowia.

3.Odczytano stanowisko Prezydium ORL Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej w sprawie liczby  miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów. 
Stanowisko przekazano do Komisji Stomatologicznej ORL w Rze-
szowie celem sprawdzenia jakie jest zapotrzebowanie na miejsca 
rezydenckie dla lekarzy dentystów w OIL w Rzeszowie  i czy ilość 
miejsc jest wystarczająca.

4. Odczytano pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Myślenicach 
Wydział Cywilny z prośbą o wskazanie lekarza specjalisty chirurgii 
klatki piersiowej, który podjąłby się sporządzenia opinii na potrze-
by w/w sądu. Prezydium zadecydowało o sprawdzeniu, czy któryś 
z lekarzy specjalistów podejmie się sporządzenia opinii , a po uzy-
skaniu zgody o przekazaniu tych informacji do sądu. 

5. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.02.2017r 
przekazane do wiadomości Prezesa ORL w Rzeszowie informujące 
o tym, że Wojewoda zamierza powołać konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży i pełnienie tej funkcji 
planuje powierzyć dr n. med. Dariuszowi Mazurkiewiczowi.

6. Odczytano pismo Rzecznika Praw Lekarza Zbigniewa Brzezina 
informujące o planowanym spotkaniu Rzeczników Praw Lekarza. 
oraz pełnomocników do spraw zdrowia.

7. Odczytano pismo Prezesa NRL dotyczące oceny funkcjonowa-
nia „Leki 75 plus”- pismo przekazano do Komisji Emerytów i Renci-
stów OIL w Rzeszowie.

8. Dr Wojciech Domka poinformował Prezydium o wyjeździe na 
Ukrainę celem podpisania umowy o współpracy.

9. Podjęto uchwały: 
Uchwała Nr 104/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z 
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przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej dotyczy lekarza: 
Radosław Chaber
Uchwała Nr 105/2017/P  w sprawie przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpi-
sania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do 
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów dotyczy lekarza 
Katarzyna Myśliwiec
Uchwała Nr 106/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy 
kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów pro-
wadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy denty-
stów dotyczy: QualyMed R.Laska, A.Lutak Spółka Jawna Oddział 
Rzeszów
Uchwała Nr 107/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy 
kształcenia przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów pro-
wadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy denty-
stów dotyczy: QualyMed R.Laska, A.Lutak Spółka Jawna Odddział 
Rzeszów
Uchwała Nr 108/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia wa-
runków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu  organizato-
ra kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego lekarz i lekarzy dentystów 
dotyczy: N ZOZ Ortodent Ayham Mohsin Uchwała Nr 109/2017/P  
w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot 
wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie za-
wodowe lekarzy lub lekarzy dentystów dotyczy: N ZOZ Ortodent 
Ayham Mohsin 
Uchwała Nr 110/2017/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia wa-
runków prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  
przez  Firmę MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Uchwała Nr 111/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  dotyczy lekarza : Wojciech Krupa
Uchwała Nr 112/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  dotyczy lekarza : Ewelina Pyra-Twardowska
Uchwała Nr 113/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  dotyczy lekarza : Alicja Ochałek
Uchwała Nr 114/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza : Witold Lubas
Uchwała Nr 115/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza: Karol Moskal
Uchwała Nr 116/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza : Artur Chmielowski
Uchwała Nr 117/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej  dotyczy lekarza: Andrzej Filip
Uchwała Nr 118/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie in-
dywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej dotyczy lekarza: 
Mariusz Krempa
Uchwała Nr 119/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej dotyczy lekarza: Piotr Kozioł
Uchwała Nr 120/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej   dotyczy lekarza : Alicja 
Łazarz-Krejcz

Uchwała Nr 121/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej   dotyczy lekarza: Irene-
usz Krejcz
Uchwała Nr 122/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład  dotyczy lekarza dentysty : Małgo-
rzata Paluszkiewicz
Uchwała Nr 123/2017/P w sprawie skierowania lekarza na staż po-
dyplomowy dotyczy lekarza : Katarzyna Myśliwiec
Na tym Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 28 lutego 2017 r 

1. Odczytano prośbę lekarza o przyznanie  zapomogi losowej z 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Prezydium przyznało lekarzowi za-
pomogę zgodnie z regulaminem , wypłata ma nastąpić w dwóch 
ratach ( I rata w marcu 2017  i II w czerwcu 2017).

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia lekarzom : Magdalena 
Starzec, Katarzyna Lisak-Gurba, Beata Pawłowska-Błachuta, Mate-
usz Wiśniowski, Magdalena Balińska

3. Odczytano prośbę Marszałka Województwa Podkarpackiego o 
zaopiniowanie podmiotu leczniczego „K.K. Jasińscy” pod wzglę-
dem wymagań  określonych w §5 i §6 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 26.09.212r w sprawie stażu podyplomowego lekarza i 
lekarza dentysty. Prezydium wytypowało kol. Beatę Kożak do prze-
prowadzenia kontroli w/w podmiotu przed wydaniem opinii o 
spełnianiu wymogów określonych w w/w rozporządzeniu.

4. Odczytano pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 
21.02.2017r. z prośbą o wskazanie osób, które chciałyby podjąć 
współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich polegającą na 
udziale w wizytacjach które przeprowadza oraz w sporządzaniu 
odpowiednich ekspertyz. Decyzją Prezydium w/w pismo zostało 
przekazane na posiedzenie ORL w Rzeszowie.

5. Odczytano pismo Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkie-
go Nr 2 w Rzeszowie z prośbą o wytypowanie przedstawiciela OIL 
do prac w komisji konkursowej. Prezydium wytypowało kol. Kry-
stynę Cyran do prac w w/w komisji.

6. Odczytano pismo Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódz-
kiego Nr 1 w Rzeszowie z prośbą o wytypowanie przedstawiciela 
OIL do prac w komisji konkursowej. Prezydium wytypowało kol. 
Krzysztofa Szubera do prac w w/w komisji.

7. Odczytano pismo Sekretarza NIL Marka Jodłowskiego z dnia 
24.02.2017r. skierowane do wiadomości Prezesów ORL w sprawie 
zgłoszenia kandydata  na konsultanta krajowego w dziedzinie re-
habilitacji medycznej. Prezydium przyjęło do wiadomości treść 
pisma.

8. Odczytano  pismo Sekretarza NIL Marka Jodłowskiego z dnia 
24.02.2017r. skierowane do Sekretarzy ORL dotyczące  zaprosze-
nia na konferencję poświęconą udostępnianiu elektronicznej do-
kumentacji medycznej.

9. Odczytano pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych skie-
rowane do Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza dotyczące nie-
czytelnych zaleceń lekarskich. Prezydium przyjęło do wiadomości 
treść pisma.

Z Prac ORL
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10. Odczytano pismo lekarza z 27.02.2017r. dotyczące umorzenia 
zaległych składek członkowskich. Prezydium zadecydowało, że 
zaległe składki muszą zostać opłacone ponieważ Uchwała NRL w 
sprawie wysokości składki członkowskiej nie przewiduje możliwo-
ści umarzania takich należności. 

11. Odczytano prośbę Kujawsko -Pomorskiej Izby Lekarskiej o 
umieszczenie na stronie internetowej i w biuletynie  zaproszenia 
na jubileuszowe spotykanie absolwentów Wydziału Stomatolo-
gicznego  AM w Gdańsku. Prezydium zadecydowało o umieszcze-
niu bezpłatnie w/w informacji na stronie internetowej w zakładce 
stomatologia.

12. Odczytano prośbę  firmy AVICENA o umieszczenie na stro-
nie internetowej informacji o seminarium naukowym na temat 
implantów stomatologicznych. Prezydium zadecydowało o bez-
płatnym umieszczeniu w/w informacji na stronie internetowej w 
zakładce stomatologia.

13. Lek. med. Maria Szuber odczytała prośbę kol. Alfreda Micała o 
dofinansowanie XX Halowych Mistrzostw Lekarzy w Tenisie kwotą 
2.000,00 zł. Decyzja Prezydium przyznano wnioskowaną kwotę na 
organizacje w/w imprezy.

14. Lek. dent. Beata Kożak przekazała prośbę Komisji Stomatolo-
gicznej ORL w Rzeszowie o pokrycie kosztów uczestnictwa w kon-
ferencji naukowo-szkoleniowej połączonej z sesją samorządową 
organizowanej przez Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie 
w Międzyzdrojach dla lek. dent. Artura Czurczaka. Prezydium za-
decydowało o pokryciu kosztów udziału  kolegi w w/w konferen-
cji oraz kosztów przejazdu. Decyzję dotyczącą kosztów przejazdu 
Prezydium pozostawiło w gestii Komisji Stomatologicznej z suge-
stią wzięcia pod uwagę zaleceń NIL w  tej kwestii.

15. Prezes ORL dr n. med. Wojciech Domka przedstawił sprawoz-
danie z pobytu we Lwowie i poinformował o podpisaniu umowy 
o współpracy pomiędzy OIL w Rzeszowie a Ukraińskim Towarzy-
stwem Lekarskim.

16. Podjęto uchwały:
Uchwała Nr 124/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z 
przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej dotyczy lekarza: 
Wojciech Dudek
Uchwała Nr 125/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę człon-
ków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z 
przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej dotyczy lekarza: 
Anna Jaroszuk
Uchwała Nr 126/2017/P w sprawie przyznania zapomogi losowej 
z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej dotyczy lekarza : Ryszard Serafin
Uchwała Nr 127/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej prak-
tyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą dotyczy lekarza: Łukasz Kurasz
Na tym Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 14 marca 2017 r. 

1. Zapoznano się z uchwałami, apelami  Naczelnej Rady Lekarskiej  
z ostatniego jej posiedzenia. 

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. Kol. Bartosz Dębski 
i Sławomir Tłuczek. 

3. Podjęto decyzję o zakupie mównicy oraz 5 sztuk stolików kon-
ferencyjnych do holu.

4. W odpowiedzi na prośbę firmy MedFinanse o umieszczeniu na 
naszej stronie ogłoszenia – podjęto decyzję , że możemy umieścić 
ogłoszenie w formie banera  za 500 zł miesięcznie.  

5. Zdecydowano o nie umieszczaniu wiersza Komisji Lekarzy Eme-
rytów na łamach Biuletynu Lekarskiego ze względu na jego ob-
jętość. 

6. Podjęto  uchwały :
Nr 128/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza  Tadeusz Cholewiński 
Nr 129/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty – dotyczy lekarza  Magdalena Lis
Nr 130/2017/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Zasady wykonywania zawodu lekarza radiologa w świetle ak-
tualnych aktów prawnych” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo 
Radiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 131/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Edyta Brzegowa
Nr 132/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Beata  Dudek
Nr 133/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Bartłomiej Wróbel 
Nr 134/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Kołodziej 
– Ziarko 
Nr 135/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Tomasz  Chmielewski
Nr 136/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Beata Wcisło
Nr 137/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Sabina Bem 
Nr 138/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Anna Łopatecka
Nr 139/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Kamila Wojtowicz
Nr 140/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Aleksandra Surowiec
Nr 141/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Małgorzata Kubit – Lis 
Nr 142/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Sebastian  Jaszczuk
Nr 143/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marzena Nosek 
Nr 144/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Jolanta Starzak- Gwóźdź
Nr 145/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Rafał Zieliński 
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Nr 146/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Krępa
Nr 147/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Danuta Nycz- 
Puchała 
Nr 148/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Wiesław 
Grzegorczyk 
Nr 149/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Edyta Maksoń 
Nr 150/2017/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  Monika Pachacz- Świderska
Nr 151/2017/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  Radosław  Gutkowski 
Nr 152/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania  – dotyczy lekarza Aneta Kołodziej 
– Kłęk
Nr 153/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w  Formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Guziec
Nr 154/2017/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia  warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
VM Media Sp. z o.o.
Nr 155/2017/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku  z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Karolina Faber
Nr 156/2017/P w sprawie wpisania  lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Honorata Motyka 
Nr 157/2017/P   w sprawie wpisania  lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Jakub Perdeus
Nr 158/2017/P w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Sali 
wykładowej w siedzibie OIL w Rzeszowie 
Nr 159/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Maria Isakowva
Nr 160/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Anna Oponowicz
Nr 161/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Jolanta Pyzik- Guzik
Nr 162/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Jakub Perdeus
Nr 163/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym – dotyczy lekarza Aneta Lewicka – Chomont
Nr 164/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Teresa Tasior
Nr 165/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym , w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  i 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącz-
nie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Beata Żłobecka- Pasierb

Nr 166/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.: „Przełom w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 – LINAGLIP-
TYNA i EMPAGLIFLOZYNA w codziennej praktyce lekarskiej „ – 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 167/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
POZYTRON RADIOLOGIA W MEDYCYNIE
z siedzibą w Wolsztynie w dniu 31.03.2017 r. pt. „ Radiologia szczę-
kowo – twarzowa”. 
Nr 168/2017/P  sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
POZYTRON RADIOLOGIA W MEDYCYNIE
z siedzibą w Wolsztynie  w dniu 1.04.2017 r. pt. „ CBCT tomografia 
wiązki stożkowej – dlaczego jest niezbędna we współczesnej sto-
matologii”. 
Nr 169/2017/P sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
POZYTRON RADIOLOGIA W MEDYCYNIE
z siedzibą w Wolsztynie  w dniu 1.04.2017 r. pt. „ Ochrona radiolo-
giczna pacjenta”. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 21 marca 2017 r. 

1. Zapoznano się z pismem Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów 
ORL w Rzeszowie.

2. Poruszono problemy związane z otwarciem w piwnicach siedzi-
by Izby restauracji. 

3. Zapoznano się z informacją Podkarpackiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej dotyczącą promocji i komercjalizacji Karpackie-
go Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych. 

4. Podjęto uchwały: 
Nr 170/2017/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy celem kontynuacji – dotyczy lekarza Karolina Faber
Nr 171/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarz, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Lilianna Klukowska
Nr 172/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Patrycja Kucaba
Nr 173/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego  lekarzy  przez Firmę Naukowo- Me-
dyczną AVICENNA Sp. z o.o.  z Kolbuszowej 
Nr 174/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.: „ Współczesne metody w implantologii stomatologicznej” – 
przez podmiot AVICENNA Sp. z o.o. 
Nr 175/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. : „ Diagnostyka genetyczna, encefalopatie autoimmunologicz-
ne, zespół ataksja- teleangiektazja” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Neurologów Dziecięcych Oddział Regionalny 
Nr 176/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Mapa Drogowa Endodoncji” – przez podmiot „DENTECH 
Edward Szczęch i S-KA Spółka Jawna
Nr 177/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.: „Pułapki diagnostyczne w ocenie patomorfologicznej guzów 
pęcherza moczowego” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Pa-
tologów Oddział Podkarpacki 
Nr 178/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Jakub Ławiński
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Nr 179/2017/P w sprawie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Magdalena Balińska 
Nr 180/2017/P w sprawie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza  Robert Kłyszejko 
Nr 181/2017/P w sprawie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym – dotyczy 
lekarza Krzysztof Oponowicz
Nr 182/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Beata Zakręcka
Nr 183/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Ireneusz Gawroński 
Nr 184/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Janusz Wis
Nr 185/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym – dotyczy lekarza Marta Kusz
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 28 marca 2017 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Odczytano pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie   w  
sprawie biegłych sądowych. Postanowiono informację na ten te-
mat umieścić na naszej stronie internetowej.

2.  Zapoznano się z Stanowiskami i Apelami  XXXVI Okręgowego 
Zjazdu w Opolu. 

3. Przyznano  odprawę pośmiertną po zmarłej.

4. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. : Aleksandra 
Świętoniowska- Mścisz i Natalia Szczytyńska .

5. Podjęto uchwały : 
Nr 186/2017/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza  Marlena Korda – Kołodziej
Nr 187/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Elżbieta Kalita
Nr 188/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Piotr Dziemianko
Nr 189/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym 
– dotyczy lekarza Justyna Orzechowska
Nr 190/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Radosław Leśniak 
Nr 191/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym – 
dotyczy lekarza Dorota Bokwa
Nr 192/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w podmiocie lecz-
niczym – dotyczy lekarza Kazimierz Świeboda
Nr 193/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Witold Mazur

Nr 194/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.:” Różnicowanie zespołów otępiennych” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski 
Nr 195/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez Fir-
mę MIP Pharma Polska Sp. z o.o. z Gdańska.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  4 kwietnia  2017 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Przyznano  refundacje kosztów szkolenia kol. kol. :
•	 Natalia Szczytyńska
•	 Aleksandra Świętoniowska- Mścisz
•	 Mateusz Kluz
•	 Sylwia Warzybok- Bojda 

2. Podjęto uchwały  :
Nr 196/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność  medyczną 
– dotyczy lekarza Beata  Zielińska
Nr 197/2017/P   w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność  medyczną 
– dotyczy lekarza Dominika Krogulec
Nr 198/2017/P   w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność  medyczną 
– dotyczy lekarza Adrianna Długosz
Nr 199/2017/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 Mateusz Kluz
Nr 200/2017/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 Szczepan Jędral
Nr 201/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Zaburzenia czynnościowe dróg moczowych – II rzeszowskie 
forum” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w 
Rzeszowie
Nr 202/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Olga Orzechowska
Nr 203/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Grzegorz Gloc
Nr 204/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Sebastian Rząsa
Nr 205/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Aleksandra Molczyk
Nr 206/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Agnieszka Zdun
Nr 207/207/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Maciej Markocki 
Nr 208/2017/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Sławomir Trąd
Nr 209/2017/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Dariusz Dziubański 
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Nr 210/2017/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Marlena Korda- Kołodziej 
Nr 211/2017/P w sprawie przyznania lekarzowi  zapomogi losowej 
z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie 

z dnia  8 kwietnia  2017 r. 

Posiedzenie Rady  zwołano w przerwie obrad XXXI Okręgowego 
Zjazdu  Lekarzy.

Członkowie Rady przeprowadzili rozmowę z kandydatem na 
stanowisko  Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu chorób  we-
wnętrznych dr n. med. Ryszardem Nowakiem.
Kandydaturę dr Ryszarda Nowaka   zaopiniowano pozytywnie. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 18 kwietnia  2017 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Przyznano refundację kosztów  szkolenia kol. kol. : Michał Paulo, 
Ewelina Poterak i Sebastian Gurba. 

2. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa i kosztów 
przejazdu kol. Beacie Kożak na coroczne Podlaskie Spotkanie Sto-
matologiczne w Augustowie. 

3.  Podjęto uchwały : 
Nr 212/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Aneta Babińska
Nr 213/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maria Luterek – Bąkowska
Nr 214/2017/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  Wojciech Głód
Nr 215/2017/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  Arkadiusz Zawiślak 
Nr 216/2017/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   Renata Wawrzonek 
Nr 217/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Kaja Kacprzyk
Nr 218/2017/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 Lilianna Rzucidło – Siłakowska
Nr 219/2017/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 Paweł Michalski
Nr 220/2017/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 Wojciech Janeczko
Nr 221/2017/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 Hubert Hrycelak
Nr 222/2017/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 Łukasz Futyma
Nr 223/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Iwona Majkut
Nr 224/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Monika Kuśnierz 
Nr 225/2017/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 Bogusław Rydzak 
Nr 226/2017/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 Ewa Borowiec
Nr 227/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Leczenie  ciężkich urazów sportowych- metody zabiegowe i 
rehabilitacja” -  przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło 
w Dębicy
Nr 228/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. : „ VI PODKARPACKIE SPOTKANIA RADIOLOGICZNE” – przez pod-
miot Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Pod-
karpacki
Nr 229/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. : „ Stłuszczenie wątroby” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia 25 kwietnia  2017 r. 

1. Podjęto decyzję o wyborze firmy, która wykona szafy  do archi-
wum. 

2. Przyznano refundację kosztów szkolenia  kol. kol. Michał Górec-
ki, Katarzyna Kozyra, Dariusz Stanowski, Agnieszka Łoś.

3. Wytypowano kol. Zbigniewa Bobera  jako przedstawiciela OIL w 
skład komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
oddziału neurochirurgii w Szpitalu Powiatowym w Mielcu.  

4. Przyznano lekarzowi  zapomogę losową .

5. Zapoznano się z bieżącą korespondencją.

6. Podjęto uchwały : 
Nr 230/2017/P w  sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Maria Krzyżanowska
Nr 231/2017/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  Rafał Miłto
Nr 232/2017/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  Bogusława Szeliga
Nr 233/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  lecz-
niczym    na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Pogorzelska 
Nr 234/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  lecz-
niczym    na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Patrycja Bolanowska
Nr 235/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  lecz-
niczym    na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Elżbieta Drachal
Nr 236/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  lecz-
niczym    na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Janusz Martula
Nr 237/2017/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy leka-
rza  Agnieszka Dąbrowska
Nr 238/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Krzysztof 
Grabiec
Nr 239/2017/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata 
Kędzierska- Grabiec
Nr 240/2017/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. :” Współczesne  metody diagnozowania  i leczenia tkanek mięk-
kich – możliwości oceny i terapii zaburzeń w systemie  mięśnio-
wo-powięziowym w schorzeniach narządu ruchu  zgodnie z wy-
tycznymi klasyfikacji ICF dla potrzeb rehabilitacji” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 241/2017/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt. :” Jubileuszowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa z okazji 25 
lecia Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej  Kli-
nicznego Szpitala Wojewódzkiego  Nr 1  w Rzeszowie – przez pod-
miot  Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Rzeszowie
Nr 242/2017/P  w sprawie przyznania lekarzowi  zapomogi losowej
Nr 243/2017/P w sprawie wyrażenia zgody  na wyposażenie archi-
wum Izby Lekarskiej 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  9 maja 2017 r. 

1.  Zapoznano się z pismem Wojewody Podkarpackiego dotyczą-
cym kandydata na stanowisko konsultanta ds. geriatrii w woje-
wództwie podkarpackich. Ponieważ kandydat jest członkiem OIL 
w Krakowie to krakowska izba będzie opiniować zaproponowaną 
kandydaturę. 

2. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów przejazdu samochodem 
osobowym  rzecznikowi i sędziemu OIL w Rzeszowie  do Wisły na 
spotkania  samorządowe. 

3. Okręgowa Izba Lekarska  wyraziła zgodę na objęcie patronatem 
IX Podkarpackich Spotkań Reumatologicznych.

4. Przyznano lekarzom  refundację kosztów szkolenia.

5. Podjęto uchwały :
Nr 244/2017/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-

du lekarza  dentysty lekarzowi dentyście, który uzyskał obywatel-
stwo polskie – dotyczy lekarza  Paweł Lisowski
Nr 245/2017 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza  Teofil Tondel 
Nr 246/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Aleksandra Mazur
Nr 247/2017/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 Sabina Polańska- Kozdroń
Nr 248/2017/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 Kawa
Nr 249/2017/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 Popiel
Nr 250/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jacek Kopciewicz
Nr 251/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Aneta Gałas
Nr 252/2017/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 Gosztyła
Nr 253/2017/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 Bartłomiej Polit 
Nr 254/2017/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 Małgorzata Iskra Słysz
Nr 255/2017/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 Katarzyna Kozyra
Nr 256/2017/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 Barbara Kozłowska
Nr 257/2017/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 Maciej Szadkowski 
Nr 258/2017/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 Regina Wołoch
Nr 260/2017/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Meditrans Sp. z o.o. w Kielcach
Nr 261/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Tomaka – Czajkowska

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia  16  maja  2017 r. 

1. Postanowiono ogłoszenie w sprawie konkursu na dyrektora Wo-
jewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie umieścić na 
naszej stronie internetowej.

2. Wytypowano kol. Krzysztofa Szubera na uroczyste otwarcie  
Ośrodka Mediacji Radców Prawnych w Rzeszowie.

3. Zdecydowano o zakupie 35 egzemplarzy Kalendarza Lekarskie-
go PTL na rok 2018  dla potrzeb OIL w Rzeszowie.

4. Zapoznano się z pismem Konserwatora Wojewódzkiego w 
sprawie wydania decyzji dot. Ogrodzenia przy siedzibie OIL w 
Rzeszowie.

5. Podjęto  uchwały :

Nr 262/2017/P w sprawie wpisania  lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej Okręgowej Izby 
Lekarskiej – dotyczy  lekarza  Anna Zabłocka 
Nr 263/2017/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarza dentysty cudzoziemcowi  posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu lekarza  dentysty przyznane na czas 
określony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego reje-
stru lekarzy – dotyczy lekarza Khrystyna Lizak
Nr 264/2017/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Izabela Hryń
Nr 265/2017/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza   Kamil Komorowski
Nr 266/2017/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 Khrystyna Lizak
Nr 267/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Dawid Mastej 
Nr 268/2017/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 Ewa Burkiewicz
Nr 269/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Michał Jaśkiewicz 
Nr 270/2017/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 Kozioł 
Nr 271/2017/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  
– dotyczy lekarza Anna Wojnarowska

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL w Rzeszowie 

z dnia  23  maja  2017 r. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Odczytano zaproszenie na VII  Rzeszowskie Święto Transplanta-
cji oraz konferencję pt. „Przeszczep szansą na drugie życie” .

2. Prezes ORL  Wojciech Domka złożył sprawozdanie z II  śląskich 
Debat Samorządowych w Wiśle  w którym wzięli udział Prezesi , 
Rzecznicy oraz sędziowie. 

3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia. 

4. W spotkaniu z Podsekretarzem Stanu  Ministerstwa Zdrowia Pa-
nem Piotrem Gryzą udział weźmie Prezes ORL Wojciech Domka. 
Spotkanie odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. w siedzibie Podkar-
packiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Spotkanie będzie po-
święcone omówieniu najważniejszych aspektów prawnych funk-
cjonowania tzw. „sieci szpitali”.

5. Podjęto uchwały :
Nr 272/2017/P  w sprawie wpisania lekarza  dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej – dotyczy lekarza  Sobiesław Śnieżek 
Nr 273/2017/P  w sprawie wpisania  do rejestru  formy kształcenia 
nt. „Nowoczesne  i praktyczne spojrzenie na monitorowanie war-
tości ciśnienia tętniczego” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 274/2017/P w sprawie wpisania  do rejestru  formy kształcenia 
nt.” Zalety i korzyści z zastosowania insuliny NovoMix 30 w terapii 
pacjentów w wieku podeszłym – zasady insulinoterapii w progra-
mie 75 + „ – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w 
Tarnobrzegu 
Nr 275/2017/P w sprawie wpisania  do rejestru  formy kształcenia 
nt.:” Zespoły pozapiramidowe przesiewowe badania metabolicz-
ne”, „ Rdzeniowy zanik mięśni” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Neurologów Dziecięcych Rzeszowski Oddział Regionalny.
Nr 276/2017/P w sprawie wpisania  do rejestru  formy kształce-
nia nt.  „Dokumentacja medyczna w postępowaniu sądowym” – 
przez podmiot Polskie Towarzystwo  Medycyny Pracy Oddział w 
Rzeszowie
Nr 277/2017/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Nowe możliwości  w patomorfologii – wspólna platforma 
współpracy  z klinicystami” - przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Patologów Oddział Podkarpacki 
Nr 278/2017/P w sprawie potwierdzenia  spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę   
Grupa Casus BTL 
Nr 279/2017/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność  w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Elżbieta Korczowska
Nr 280/2017/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  Magdoń 
Nr 281/2017/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Beata Dutkiewicz-Kulinowska.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

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

1. Warunki wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  / Dz.U.17.304 tj/
2. Badania lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego  / Dz.U.17.413/
3. Narodowy Program Badania Zdrowia Psychicznego  / Dz.U.17.458/
4. Specjalizacja fizjoterapeutów  / Dz.U.17.490/
5. Rodzaj i zakres świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę / położna/ samodzielnie bez zlecenia lekarza  / Dz.U.17.497/
6. Kryteria ofert w postępowaniu o zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  / Dz.U.17.498/
7. Specjalizacja farmaceutów  / Dz.U.17.516/
8. Praktyka zawodowa fizjoterapeutów  / Dz.U.17.537/
9. Kierowanie, przyjmowanie i zwalnianie nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.564/
10. Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.17.599/
11. Rezerwa szczepionek w razie wystąpienia epidemii / Dz.U.17.735/
12. Wzór „ Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”” / Dz.U.17.756/
13. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.17.759 /  - wchodzi w życie z 
dniem 1 07.17r i dotyczy:
- odrębna lista oczekujących dla chorób onkologicznych
- leczenie na podstawie karty diagnostyki leczenia onkologicznego bez skierowania
- ustala treść karty leczenia onkologicznego
- wskaźniki efektywności leczenia oblicza się po raz pierwszy za 2017r
- dotychczasowe karty zachowują ważność
14. Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek 
i narządów / Dz.U.17.767/
15. Przeciwdziałanie narkomanii  / Dz.U.17.783 tj/
16. Wykaz prac uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią / Dz.U.17.796/
17. Zmiana ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Dz.U.17.798/
18. Zmiana ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta / Dz.U.17.836/
19. Wojskowe Komisje Lekarskie  / Dz.U.17.843/
20. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.17.844/  - wchodzi w życie z 
dniem 4.05.17r i dotyczy:
- kompleksowość świadczeń
- opieka nocna i świąteczna w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
- system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
21. Zapotrzebowanie na szczepionki do szczepień obowiązkowych  / Dz.U.17.848/
22. Leczenie niepłodności  / Dz.U.17.865 tj/
23. Nadanie statuty Krajowej Radzie Transplantacyjnej  / Dz.U.17.877 tj/
24. Ochrona zdrowia psychicznego / Dz.U.17.882 tj/
25. Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego  / Dz.U.17.884/
26. Zmiana rozp. W sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.17.992/
27.  Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów / Dz.U.17.1000 tj/

Informacje
Z DNIEM 11 MAJA 2017R WCHODZI W żyCIE ZMIANA USTAWy O PRAWACH PACJENTA / DZ.U.17.836/

Ustawa doprecyzowuje prawa pacjentów małoletnich oraz prawo pacjentów do leczenia bólu. Ustawa reguluje postępowanie z do-
kumentacją medyczną w przypadku zaprzestania działalności medycznej. Dokumentację przejmuje podmiot który przejął zadania 
podmiotu zaprzestającego działalności.  W przypadku braku podmiotu przejmującego dokumentację przejmuje:
Podmiot tworzący podmiot, z którym podmiot zaprzestający zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji właściwa okręgowa 
izba lekarska w przypadku śmierci lekarza wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej w sytuacji braku możliwości ustalenia 
podmiotu odpowiedzialnego wojewoda.

Niedopełnienie obowiązków jak wyżej spowoduje, nałożenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Z dniem 30. 04.17r weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów do przy-
wozu, wywozu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy środków odurzających.  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje 
dokumenty umożliwiające przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze na 
podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zalecanego przyjmowania danego produktu.
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Nasza 
ustawa

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Problem ochrony zdrowia jest jednym z ostatnich, dotąd 
niezałatwionych, problemów, jakie zostawił nam w spadku 
system komunistyczny. Na pewno jest też najważniejszym 

z nich, dotykającym każdego dnia setki tysięcy naszych rodaków. 
Powodującym, że życie codzienne może być udręką, zwłaszcza 
gdy zabraknie zdrowia. Kolejne ekipy parlamentarno- rządowe 
ochoczo reformują system ochrony zdrowia, wprowadzają nowe 
ustawy, rozporządzenia, pakiety, zarządzenia prezesów NFZ i 
zmieniają wszystko... oprócz tego, co powinno być zmienione. 
Zamiast stworzyć system, odpowiadający potrzebom Polaków, 
robią wszystko by dopasować ich potrzeby do systemu. Wszyscy 
wiemy, że mamy za ciasne buty, ale kolejny rząd każe nam pod-
wijać palce i... czekać kilka lat! Bo już za kilka lat to dopiero będzie 
dobrze! Pomijając fakt, że za kilka lat może rządzić zupełnie inna 
ekipa polityczna, zmarnowany czas będzie oznaczał niepotrzebną 
śmierć wielu naszych rodaków, albo udrękę codziennego dnia dla 
setek tysięcy z dysfunkcją narządu ruchu czy wzroku. Z niepoko-
jem obserwujemy także odpływ młodych ludzi, którzy nie chcą 
żyć w kraju bez szans i perspektyw, w tym także młodych lekarzy, 
którzy nie chcą nieść, zresztą bardzo słusznie, ciężaru, który nało-
żono na barki starszych kolegów.

Głęboka dysfunkcja polskiego systemu opieki zdrowotnej i brak 
zainteresowania kolejnych rządów rozwiązaniem jego proble-
mów, były powodem powstania na początku ub. roku Porozumie-
nia Zawodów Medycznych, które skupiło wszystkie związki zawo-
dowe i stowarzyszenia, działające w ochronie zdrowia. Wznosząc 
się ponad podziały  i tworzone przez lata antagonizmy, z lubością 
wykorzystywane przez kolejne rządy, stworzyliśmy projekt siatki 
wynagrodzeń w  ochronie zdrowia, który po odpowiednim opra-

cowaniu przybrał formę oddolnego, obywatelskiego projektu 
ustawy. Zebraliśmy, zgodnie z wymogami ustawy o obywatelskim 
projekcie, tysiąc podpisów i zarejestrowaliśmy Komitet Obywatel-
skiej Ustawy w Kancelarii Sejmu. No i zaczęło się...

AKCJA „SPOŁECZNA ZBIóRKA”

Początki zbierania podpisów były trudne. Część związków, niedo-
informowana przez swoje centrale, stanęła bokiem, w części od-
żyły dawne animozje i z trudem skrywane kompleksy. W efekcie, 
na półmetku kampanii mieliśmy niecałe 30 tys. podpisów. W tym 
czasie nieocenioną przysługę oddali nam wszystkim rezydenci, 
skupieni w Porozumieniu Rezydentów OZZL, ale nie tylko. Ich 
zaangażowanie, graniczące z pasją, pomysłowość i inwencja za-
owocowały lawiną zebranych podpisów. W czasie ulicznych akcji 
zebrano podpisy nie tylko „zainteresowanych” ale także tzw. zwy-
kłych ludzi z ulicy, którzy z sympatią przyglądali się działaniom 
młodych medyków.
Na finiszu kampanii okazało się, że mamy prawie ćwierć miliona 
podpisów, które po konferencji prasowej, zwołanej w tym celu, 
zostały przekazane do Kancelarii Sejmu RP.

CO DALEJ?

Zgodnie z ustawą o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, w 
Sejmie, w terminie 3 miesięcy, powinno odbyć się czytanie projek-
tu ustawy. Ten czas chcemy wykorzystać na przekonanie posłów, 
że nasz projekt jest dobry, sprawiedliwy a jednocześnie, że nas 
jako państwo w środku Europy na to stać. Bez zwiększenia nakła-
dów państwa na ochronę zdrowia nie odczują zmian ani pracow-
nicy, ani tym bardziej pacjenci. Każdy, kto mówi, że polepszy się w 
ochronie zdrowia bez nakładów jest bezrozumnym głupcem lub 
zwykłym oszustem! Straciliśmy już zbyt wiele czasu na pozorowa-
ne zmiany, dlatego czas na zmianę prawdziwą!

SKąD PIENIąDZE?

W naszej najnowszej historii wyłożyliśmy dziesiątki miliardów na 
„reformy” górnictwa, rolnictwa, hutnictwa czy przemysłu stocznio-
wego. Wybudowaliśmy wiele kilometrów najdroższych na świe-
cie dróg, wybudowaliśmy kilka stadionów za kwoty kilkakrotnie 
większe niż zakładano w planach. W oświadczeniach ministra fi-
nansów poprawiliśmy ściągalność podatków, a wzrost PKB osią-
gnął poziom wyższy, niż projektowano. Jeżeli nie teraz, to kiedy? 
Pomóżmy rządowi zrealizować jego własne obietnice z kampanii 
wyborczej. Pomóżmy rządowi uratować honor i zachować twarz. 
To, w końcu, nasz rząd! Wszystkie ręce na pokład!

Składam bardzo serdeczne podziękowanie
Panu Doktorowi Radosławowi  Maksymowiczowi
za propozycję i profesjonalne wykonanie usługi

dentystycznej dotyczącej wszczepienia implantów
w ramach zadeklarowanej pomocy dla lekarzy seniorów, 

za co jestem Panu Doktorowi niezmiernie wdzięczna. 
Tego rodzaju podejście Pana Doktora  w stosunku do 
starszych Kolegów zasługuje na najwyższe uznanie

w środowisku lekarskim w związku z tym raz jeszcze 
serdecznie dziękuję.

        
Z wyrazami szacunku

Lek. Maria Szajner 

Serdeczne podziękowania dla Pana Ordynatora Oddziału 
Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zapaleń Wieńcowych 

oraz całego zespołu lekarskiego, za skuteczne leczenie i 
opiekę nad moim mężem Tadeuszem Pawlikiem.

Szczególne podziękowania dla Pana dr Wojciecha Stanika
 

lek. med Maria Pawlik

PODZIĘKOWANIE PODZIĘKOWANIE
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Edukacja

NIETRZYMANIE MOCZU TO PRAWDZIWA EPIDEMIA
Klinika Urologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Na 
Rzecz Podkarpackiej Urologii organizują tydzień edukacji dla 
pacjentów z problemem nietrzymania moczu.

Potrzeba organizacji tego typu wydarzenia wynika z faktu, że 
nietrzymanie moczu to prawdziwa epidemia, w zależności od for-
my nietrzymania moczu, a rozróżniamy ich aż 9, może dotyczyć 
nawet 60% kobiet  w wieku po 60 rż i 35 % mężczyzn. Dodatkowo 
u mężczyzn nietrzymanie moczu może być wynikiem operacyj-
nego leczenia chorób prostaty np. raka stercza. Po analizie danych 
pochodzących z Polski okazało się, że nietrzymanie moczu dotyka 
większej liczby chorych niż np. nadciśnienie tętnicze! To uświada-
mia nam z jakim ogromnym problem mamy do czynienia.

Nietrzymanie moczu samo w sobie nie jest chorobą bezpo-
średnio zagrażającą życiu, niemniej jednak w sposób bardzo sku-
teczne obniża komfort i jakość życia. W skrajnych sytuacjach pro-
wadzić może nawet do głębokiej depresji.

Niestety w naszym społeczeństwie pokutuje pogląd, że nasze 
prababcie i babcie też miały problem z utrzymaniem moczu więc 
tak ma być. Nie mogę zgodzić się z tym kompletnie i dlatego po-
wstał pomysł aby połączyć siły z ICS (międzynarodowe towarzy-
stwo zajmujące się sprawami związanymi z nietrzymanie moczu) 
w celu organizacji takiego wydarzenia jak międzynarodowy ty-
dzień edukacji dla pacjentów z nietrzymaniem moczu na terenie 
Podkarpacia.

W naszej codziennej praktyce najważniejsze są; Wysiłkowe 
Nietrzymanie Moczu - WNM, Naglące Nietrzymanie Moczu - NNM 
oraz Mieszane Nietrzymanie Moczu – MNM.  

Wybór formy leczenia nietrzymania moczu oczywiście za-
leży od tego z jaką postacią NM mamy do czynienia u danego 
chorego. Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu u kobiet młodych, 
może być leczone zachowawcza z zastosowaniem odpowied-
nich ćwiczeń dna miednicy, najlepiej z pomocą fizjoterapeuty 
dedykowanego terapii NM. W przypadkach bardziej nasilone-
go Wysiłkowego Nietrzymania Moczu zwykle konieczne jest 
leczenie zabiegowa z zastosowaniem specjalistycznych taśm 
podcewkowych. Dobrze założona taśma podcewkowa daje 
możliwość całkowitego wyleczenia WNM a efekt ten będzie 
utrzymywał się przez wiele lat.

Z kolei Naglące Nietrzymanie Moczu jest wynikiem nie-
kontrolowanego skurczu wypieracza pęcherza moczowego 
z mimowolną ucieczką moczu z powodu silnego parcia na 
mocz. Stan taki określany jest mianem OAB wet, nadreaktywny 
pęcherz moczowy mokry. NNM najczęściej leczymy farmako-
logicznie z zastosowaniem doustnych leków antymuskaryno-
wych bądź beta 3 mimetyku. Niestety leki antymuskarynowe 
nie są wolne od działań niepożądanych i pacjenci często prze-
rywają terapię z zastosowaniem tych leków. W takiej sytuacji 
przychodzi z pomocą BOTOX, w którego zastosowaniu w te-
rapii pęcherza moczowego mamy największe doświadczenie 
w Polsce. Lek ten podajemy do ściany pęcherza moczowego, 
co w efekcie znosi jego niekontrolowane skurcze powodujące 
epizody naglącego nietrzymania moczu. Dzięki temu, że lek 
jest podany bezpośrednio do pęcherza moczowego nie po-
woduję działań ubocznych typowych dla leków doustnych, 
jego działanie trwa przez kilka miesięcy od podania a skutecz-
ność jest bardzo wysoka.

Co do Mieszanego Nietrzymania Moczu to tak naprawdę 
mamy tu do czynienia z obiema wyżej opisanymi formami 
nietrzymania moczu u jednej osoby. Wysiłkowe Nietrzymanie 
Moczu przeplata się z Nietrzymaniem Moczu na tle parć na-
glących. W zależności od tego, która forma dominuje u dane-
go pacjenta takie rozpoczynamy leczenie pierwszej linii. Jeżeli 
pacjentka zgłasza MMN a przy tym twierdzi, że komponenta 
wysiłkowa bardziej jej dokucza niż parcia naglące, leczenia 
rozpoczynamy np. od implantacji taśmy podcewkowej lecząc 
tym samym wysiłkową komponentę mieszanego nietrzymania 
moczu. Natomiast jeżeli bardziej dokuczają parcia naglące z 
nietrzymaniem moczu z parć leczenie rozpoczynamy od far-
makoterapii OAB.

Dzięki precyzyjnym narzędziom diagnostycznym jakimi 
dziś dysponujemy oraz dużym doświadczeniem w leczeniu 
nietrzymania moczu jesteśmy w stanie pomóc poprawić kom-
fort życia wielu pacjentom z nietrzymaniem moczu.

Lek. med. Łukasz Futyma
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Zapraszamy na szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów!
Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na sobotnie konferencje interdyscyplinarne, które będą się
odbywały w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2.
Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne. 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 II półrocze 2017r.

1. 23 września 2017 r. 
„Prawo medyczne- odpowiedzialność cywilna i karna lekarza”; „Dokumentacja medyczna „
wykładowca dr n. prawnych Joanna Paśkiewicz 

2. 21 października 2017 r. 
„Wybrane choroby odzwierzęce i pasożytnicze”
wykładowca  lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka

3. 18 listopada 2017r.  
„Współpraca ortodonty z pediatrą”
lek. dent. Lucyna Sroga-Szajer , lek. med. Grzegorz Siteń,  lek. dent. Adam Malawski-Róg

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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O pasji do roślin rozmawiamy z dr Elwirą Konieczną,  lek. med. i lek. stom. z Leżajska

Ogród czterech 
pór roku
Nie ma chyba osoby, która nie lubi kwiatów i zieleni,  ale  trze-
ba mieć wielką pasję by na 50 arowym  areale stworzyć per-
fekcyjny ozdobny ogród. Kiedy zapadła taka decyzja?

Przypadkowo, przy robieniu ogrodzenia w rodzinnym domu  z 
okresu międzywojennego   gdy natknęłam się na problem zago-
spodarowania  stromej   kilkunastometrowej  skarpy, użytkowanej 
wcześniej  jako ogród owocowy. Wycięłam większość drzew i roz-
poczęłam przebudowę skarpy. Oczywiście było trochę niedopre-
cyzowanych działań np. pierwsza skarpa została źle zrobiona, do 
tej pory są tego efekty bo wzmocnienia tego tarasu  pękają ale 
kolejne skarpy już zostały zbudowane pod odpowiednim kątem, 
wszystkie zostały zdrenowane, zrobiony jest odpływ wody, są za-
bezpieczone. Trwało to 3 lata, w ten sposób powstało 6 tarasów 
wzmocnionych kamiennym murem, które  zaczęłam obsadzać 
roślinami.

Zauważamy tu mnóstwo wiosennych krzewów głównie aza-
lie, rododendrony. Wrzosowate to Pani ulubione rośliny?

Lubię rośliny z tej grupy,  kupowałam mnóstwo sadzonek, jak za-
częły się rozrastać, trzeba było je rozsadzać i tak wędrowały na ko-
lejne tarasy. Z roślinami jest tak, że w fazie pierwszego zauroczenia 
nimi trochę nie chcemy pamiętać, że urosną, czasem znacznie bar-
dziej niż  opisuje to literatura. Moje magnolie gwiaździste, których 
mam 4 odmiany  są dziś  kilkumetrowymi drzewami, a miały mieć 
tylko 2  - 2.5 m !  Oczywiście komponowałam tę roślinność, na ko-
lejnych tarasach sadziłam niższe krzewy czy małe drzewka. Mam 
w swoim ogrodzie  kalmie,  magnolie, wiele odmian piwonii,  są 
też bardzo  ładne gatunki paproci.  Sama rozmnożyłam ciemierniki, 
przepiękne rośliny kwitnące już od marca, mam  róże i oczywiście 
ulubione  bukszpany,  a wszystko ogradza iglasty  żywopłot z tui.

Większość tych rabat otoczona jest niskimi obwódkami z 
bukszpanów, trochę na wzór ogrodów francuskich, czy takie 
było założenie? 

Chciałam mieć ładny ogród, trochę ziół, kwiatów, ale rozrastają-
ce się rośliny wymusiły pewne ograniczenia przestrzenne, stąd te 
ramy  z  niskich bukszpanów, które też pozwalają utrzymać ogród 
w pewnej estetyce i ułatwiają prace przy odchwaszczaniu. O tej 
porze roku dominujące są byliny i inne kwitnące rośliny, bukszpan 
usunął się na dalszy plan, jest elementem towarzyszącym koloro-
wym rabatom, porządkującym ich układ. Dopiero w zimie ukazuje 
się w pełnej krasie, jest naprawdę piękny. Kiedy nie ma innych ro-
ślin dostrzegamy prawdziwą urodę bukszpanu, który daje się fan-
tastycznie formować w wielkie  kule i prostopadłościany oraz w 
mniejsze  bukszpanowe obwódki.  Jest na co patrzeć.
 
żywy ogród czterech pór roku? 

W zimie zachwyca nie tylko bukszpan. Swą urodę wydobywają   
wszystkie rośliny iglaste, wtedy to one stają się aktorami pierwsze-
go planu. Możemy wówczas podziwiać też elementy konstrukcyj-
ne tego ogrodu. 
Oczywiście najpiękniejszy jest wiosną. Jest tu bajecznie  kolorowo, 
dominuje róż i odcienie koloru żółtego. Nie zdawałam sobie spra-
wy, że żółty może mieć tyle odcieni! Mam około 10 rodzajów azalii, 
daje to mnogość odcieni od cytrynowego aż do ciemno żółtego. 
To przepiękna mozaika i harmonia kolorów.

Swoje uroki ma też lato. Jest tu sporo zakątków chroniących 
przed upałem ...

Wiele jest zacienionego miejsca,  dominuje głownie orzech, który 
pod swoją  koroną  może dać wytchnienie i osłonić przed palą-
cym słońcem.  Ten ogród ma już ponad  20 lat,   większość roślin 
ma więc odpowiednie gabaryty, w lecie można znaleźć tu wiele 
miejsc do odpoczynku.
Jeszcze inny jest  ogród jesienią, to spektakl z udziałem  różno-
barwnych liści, pięknie się przebarwiają  klony, można podziwiać 
ich eleganckie kolory. Orzech zaczyna się ogołacać ale jego roz-
rzucone liście też mają swój urok. Oczywiście trzeba je usunąć, bo 
zawierają substancje niekorzystnie wpływające na rozwój innych 
roślin.
 
Czy policzyła Pani rośliny rosnące w tym ogrodzie?

Nie wiem ile ich tu jest. Na pewno bukszpanu obwódkowego 
mam około tysiąca dwustu  sztuk. Innych gatunków bukszpanu 
około 300- 400 sztuk. Dużo gatunków piwonii, nie mówiąc o aza-
liach i rododendronach. Kupowałam wszystkie gatunki jakie się 
pojawiały.

Czy są tu rośliny do których ma Pani szczególny sentyment?

Większość z nich sadziłam sama, więc są mi bliskie ale najbardziej 
lubię azalie i rododendrony. Oczywiście jestem wielbicielką buksz-

Moje hobby
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panów, są naprawdę piękne, poddają się ludzkiej ręce  i można z 
nich tworzyć bardzo ciekawe  konstrukcje. Zachwycają mnie pi-
wonie, mam ich niezliczoną ilość, a  każdy kwiat jest inny.
Bardzo lubię też róże, niestety  po  tej wiośnie  nie mam ich za wiele, 
bo przemarzły, będę musiała uzupełnić zwłaszcza odmiany pnące.
 
Każde piękne dzieło wymaga pracy. Jest tu co robić....
 
Cały rok jest tu dużo pracy. Ogród zasypia od listopada do połowy 
lutego . Dużo robię sama, ale oczywiście, jeszcze przy pracy zawo-
dowej nie dałabym rady  ze wszystkim sobie poradzić. Staram się 
natomiast samodzielnie przycinać uformowane już przez specjali-
stów rośliny. Przy odpowiednim sprzęcie nie jest to trudne, rośliny 
nie są zbyt wysokie, więc  radzę sobie z tym dobrze, choć jest to 
czasochłonne.

Udaje się też Pani samodzielne rozmnażanie rododendro-
nów...

Udało mi się zwłaszcza z jednego gatunku, który się bardzo do-
brze rozmnaża, rozsadziłam dla siebie 5-6 sztuk i sporo rozdałam 
znajomym. To dorodny, plenny  krzew o pięknych liliowych kwia-
tach mający już 20 lat i pewnie 3 metry wysokości.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o ogrodzie kwiatowym, liliowce 
osiągają tu bardzo imponujące rozmiary...

Lilie dobrze tu rosną, miewałam kwiaty o wysokości  do  2 metrów, 
ale powoli rezygnuję z roślin cebulowych, są zbyt pracochłonne i  
wymagają  wyjątkowej pielęgnacji.

Moje hobby

Podobno rośliny odwdzięczają się pięknym wyglądem, gdy 
się z nimi rozmawia, zdarza się to Pani?

Oczywiście! Najczęściej rozmawiam z azaliami bo one są wrażliwe 
i zazwyczaj wtedy gdy coś im dolega.  Mówię, że  się  ich pozbędę 
jak się nie pozbierają. Efekt jest.  Wracają do formy, ale na ogół  
trzeba im dopomóc różnymi opryskami.

Każdy kolekcjoner chce mieć coś niepowtarzalnego, czy po-
dobnie jest z roślinami w Pani ogrodzie?

Mam swoje, schowane głęboko w ogrodzie rzadkie gatunki. Po-
trzebują miejsca zacisznego i osłoniętego.  Cieszy mnie sośnica 
japońska znana również jako japońska sosna parasolowata, to 
zimozielone drzewo iglaste, jednocześnie żywa skamieniałość, 
powszechna w mezozoiku. W swoim klimacie osiąga nawet 40 m 
wysokości, ja mam  już ponad 3 metrowe drzewo.

Mam też unikatowego tujowca japońskiego o przepięknych 
igłach, który rośnie jak rozchylająca się dłoń, ma już 5 metrów wy-
sokości.

Czym dla Pani jest ten ogród?
 
Kwiatami zaraziła mnie mama, zawsze je miała i bardzo lubiła. Dla 
mnie jest to miejsce odizolowania się od codziennego zgiełku,  
problemów, od cierpień ludzkich. Zapomina się tam o wielu trud-
nych sprawach. Można  faktycznie odpocząć, równocześnie po-
prawiając swoją kondycję.  

Dziękujemy  za rozmowę.
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika starego doktora

Jak nie my
         - to kto?

 Właściwie co pacjentka- to historia...A to Sylwia, która opieku-
jąc się sparaliżowaną matką i pracując ponad miarę zapomniała cał-
kowicie o sobie. I teraz musimy po cytologii gnać na kolposkopię!

Pani Monika-która nie była przez ostatnie 4 lata badana i od 
razu-skierowanie do operacji olbrzymiego(podejrzanie szybko ro-
snącego)mięśniaka. Pani Barbara- regularna bywalczyni gabinetu- i 
nagle podejrzana o torbiel jajnika lewego- i operacja! Jola- 43letnia 
ciężarna, która długo nie mogła zajść w ciążę...a teraz nagle-jest!

I wręcz epidemia PCOS...i zespołów metabolicznych- bardzo 
dużo pacjentek z nadwagą- w wieku prokreacyjnym a około me-
nopauzalne- prawie wszystkie. Ja z większym od samych zaintere-
sowanych  entuzjazmem odchudzałabym wszystkie!

Pani Marysia z torbielowatością nerek i wątroby- którą stwier-
dziłam badając usg brzuch przy okazji badania ciąży. Dotychczas 
będąc 30-latką bez dolegliwości- nie miała usg jamy brzusznej!

Praktycznie wszystkim pacjentkom zaglądam „do brzucha”- 
bo często coś znajdę.

Jakiś czas temu badałam matkę mojej od lat pacjentki-Pani 
Kasi  z bólami brzucha. Ginekologia była  u 65-letniej pacjentki pra-
widłowa- odpowiednio do wieku. Przy usg jamy brzusznej stwier-
dziłam podejrzenie tętniaka aorty brzusznej w odcinku przepo-
nowym- co potwierdzili koledzy naczyniowcy. Pacjentka miała 
zamówioną protezę naczyniową i niestety tuż przed planowaną 
operacją nagle zmarła...z powodu pęknięcia tętniaka...

Nie zapomnę jak 5 lat temu zajrzała Pani Mariolka. Dużo wcze-
śniej chodziła do mnie do przychodni. Później zaglądała spora-
dycznie do gabinetu- w związku z obserwacją owulacji- była po in 
vitro w Warszawie i miała  jedno 3letnie dziecko. Ponowne nasze 
spotkanie- to przygotowanie do kolejnej ciąży. Pacjentka lat 36 
była w trakcie indukcji owulacji- tym razem leczyła się w Krako-
wie. I przyszła tylko na monitorowanie owulacji. Podczas usg jamy 
brzusznej okazało się, że ma olbrzymiego guza wątroby opasują-
cego aortę...Zmarła wkrótce...

Najbardziej mam w  pamięci te pacjentki, których rozpozna-
nia są poważne. Te które  po leczeniu raka piersi przychodzą na 
cykliczne badania ginekologiczne.

Zosi nie zapomnę nigdy mimo tego, że była u mnie tylko raz.  
Miała 28 lat , trzy małe córeczki i przestraszone oczy. Jej guz piersi 
prawej tak nietypowo położony w KGP rósł tak szybko...Miał 5 cm 
w momencie badania...

Na tym etapie miała też przerzuty do kości żebrowych...Wyko-
nany wkrótce „gorset” miał ułatwić jej  ostatnie oddechy...

Albo Pani Helenka. 67 letnia pacjentka, która przyszła z po-
wodu dolegliwości dysurycznych. Wdowa, nie rodziła. Leczona w 
latach 80tych z powodu niepłodności.

 Pod koniec badania poprosiłam o odsłonięcie piersi do bada-
nia palpacyjnego.

- A po co? Zdziwiła się pacjentka.
- Bo ja piersi badam wszystkim-odpowiedziałam.
-Ale ja nie chcę, bo się uderzyłam w klamkę...
-O! To tym bardziej zobaczymy...Proszę na leżankę!
I tu leżał pies pogrzebany!
-A kiedy była ta klamka?
-No ze dwa lata temu...
Guz-8 cm sutka lewego, węzły pod lewą pachą jak reklamów-

ka winogron...Dodam,że pacjentka absolutnie negowała podjęcie 
leczenia. Ale znałam jej siostrzenicę i ciocia dała się przekonać. Po 
chemioterapii, gdy guz zmniejszył się do 10mm-operowana, jest 
ok do dziś.

Ta pacjentka miała rtg tego lewego barku i nawet rehabili-
tację i wtedy postanowiłam napisać do lokalnej gazety artykuł 
z przesłaniem-”Pacjencie badaj się sam- chociaż trochę” i wtedy 
przyszła ona...Joanna. Weszła do gabinetu- duża dziewczyna, duży 
biust...

-Czytałam ten pani artykuł-wiem, że mam wszystko dobrze, 
ale niech mnie pani zbada.

Gdy Joanna zdjęła biustonosz załamałam się. Krater jak wło-
żyć palec w środek drożdżowego ciasta...

- Czemu tak późno Pani przychodzi?
-Coś jest nie tak? Zapytała zdziwiona. Przecież absolutnie nic 

mnie nie boli...
Kiedy byłam początkującą lekarką jeszcze w Lublinie-moja ko-

leżanka- ginekolożka  zachorowała na raka piersi. Sama nie mogła 
uwierzyć, że to możliwe...Jej koledzy, których poprosiła o badanie-
-też nie...

-Lunia, ty się nie wygłupiaj, wszyscy, ale nie ty...
A jednak...
Nie tak dawno przyszła do mnie pielęgniarka z guzem piersi 

prawej-6cm-KDZ- lokalizacja typowa. I służba zdrowia. Jak to boli...
-Dlaczego dopiero teraz Pani Aniu?
-Bo ja tak strasznie bałam się, że to rak...
Tak. To był rak. Minęło trochę czasu. Widujemy się co  rok, do 

badania ginekologicznego z większością tych pacjentek. Minęło 
na tyle wystarczająco dużo czasu, że teraz siedzimy, śmiejemy się...
Bo teraz jest dobrze...

I któraś z tych pacjentek powiedziała mi komplement na-
prawdę dużej wagi...

-Jak ja lubię do pani przyjść i porozmawiać- bo wtedy tak bar-
dzo chce mi się żyć...

Do gabinetu zapukała Ewelina-siostra 17-letniej 
Faustyny.

-Ja po wynik cytologii...powiedziała cichutko przelękniona.
- Wynik  jest prawidłowy. Jutro macie tę konsultację w Mruk- 

Medzie?
-Tak, jesteśmy umówione  na badanie u onkologa po tej ultra-

sonografii piersi...Czy u najmłodszej siostry to coś bardzo poważ-
nego?...Mama jest nieprzytomna ze zdenerwowania...

-Nie wygląda to na nic innego niż torbiele, ale konsultacja i 
dodatkowa diagnostyka jest konieczna.

-Bo po tym co się stało z Martą-cała rodzina nie może dojść 
do siebie...

- Tak, wiem...Musicie się wszystkie badać...A teraz jeszcze bę-
dziecie mieć zaplanowane  badania genetyczne.

Marta- najstarsza w tej rodzinie siostra - 39latka- nie była u 
mnie ponad 7 lat. W 2010 tym- kontrolne badanie ginekologiczne 
i Usg piersi-były prawidłowe. Cytologia w porządku. Miała być po 
roku do cyklicznej rutynowej kontroli. Przyszła w połowie lutego-
-siedem lat później. Poprosiła tylko o Usg piersi. W czasie kiedy 
jej nie widziałam- wygenerowała dużą nadwagę. Ważyła ponad 
100kg. Duża dziewczyna, wielki biust...

W lewej piersi znalazłam 5-cio centymetrowy guz, mniejszy-
-3cm- w prawej. Poprosiłam o rozebranie się do badania ginekolo-
gicznego. Nie chciała.

-Dziś jestem nie przygotowana...
Trudno wtedy przekonać pacjentkę. Wyszłam do sąsiedniego 

gabinetu -telefoniczne umówiłam ją dosłownie na drugi dzień do 
onkologa- bo to był dramat...

Po czterech dniach pacjentka wróciła do mnie na uzupełnie-
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nie badania o ginekologię. Opowiedziała, jak w natychmiastowym 
tempie zajęto się jej diagnostyką w Mruk- Medzie.

Badam ja ją ginekologicznie -i nie wierzę temu co widzę w 
usg- guz jajnika wielkości głowy dorosłego i płyn w otrzewnej...
tragedia...

Po trzech dniach jej siostra przyszła do mnie po wynik cytolo-
gii- ten akurat był prawidłowy. I wtedy dowiedziałam się, że Marta 
leży już w hospicjum. Podczas MR okazało się że ma przerzuty do 
CUN... Mimo podjętej chemioterapii- po czterech tygodniach od 
rozpoznania- zmarła...

Teraz jej trzy siostry i mama badają się w popłochu...I kiedy 
tej najmłodszej-17-latce znalazłam w piątek torbiele piersi lewej 
-rodzina, która jeszcze nie doszła do siebie-po śmierci Marty- znów 
przeżyła wstrząs...

 I tu MUSZĘ podkreślić  jaką dostępnością, empatią i życzliwo-
ścią wykazuje się zespół z Mruk-Medu. Szefie Andrzeju, Koledzy!!! 
Kocham Was za to!!!

Nigdy nie zapomnę Koleżance Madzi-która na moją telefo-
niczną prośbę o konsultację młodego mężczyzny z guzem sut-
ka powiedziała- „ Tak, jest bardzo duża kolejka- ale przyjdę jutro o 
7-mej rano i przyjmę...”  Przez  lata takich rozmów było  wiele...

Mieszkam obok szkoły-jest tu podstawówka i gimnazjum. Jak 
patrzę na dzieci i na rodziców też- to rzuca się w oczy problem 
hypertrofii w obu pokoleniach. Otyła matka-otyłe dziecko...Duży 
procent moich młodych  pacjentek ma PCOS...

W pobliskim sklepie spożywczym też widuję dzieciaki na 
przerwach kupujące słodycze i fast foody. Wiem, że drożdżówka 
wróciła do szkoły...i to niedobrze...

A  więc przed nami praca u podstaw!
Bo za rogiem czai się cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory...

Ktoś to pokolenie musi uświadamiać. Wiem też, że to praca na lata, 
ale ktoś musi zacząć! Bo jak nie my- to kto???

Kilka godzin później samo życie do moich impresji dopisało 
puentę...

Do gabinetu przyszła Pani Grażynka- jedna z moich pacjen-
tek- w imieniu Pani Prezes Stowarzyszenia Dębickiego „Amazonka” 
zapraszając mnie do współpracy...Otóż panie- obserwując moją 
aktywność sportową i kulinarną na FB oświadczyły, że jestem kan-
dydatką na ich  „Guru” w zakresie zdrowego stylu życia, że chcą ze 
mną prowadzić dyskusje- „Jak pozyskać a potem zwiększyć życio-
wą motywację” Już się cieszę na te rozmowy!!!

Mam nadzieję, że podołam oczekiwaniom!!!

Sport

KTiS ORL w Rzeszowie zaprasza na
II Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w MTB
Odbędą się one 16.09.2017 r. w Szkole Podstawowej w Straszydlu k. Rzeszowa
Zawodnicy wystartują w południe o godz. 12.00. Trasa będzie wynosiła 30 km, 

przewyższeniami 900 m.

Wpisowe wynosi 40 zł.
Info i zapisy: www.lubeniamtbmaraton.pl z dopiskiem lekarz. link do trasy:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lmspbeoekuvgknsm&authkey=A39B09F32C3B8D6EEC606
ABD770959D4C45EAA6F56D8869F
Kategorie wiekowe:
kobiety (K), mężczyźni (M) lekarze : M,K2 = 20 do 29 lat (czyli roczniki od 1997 do 1988), M,K3 
= 30 do 39 lat (roczniki 1987 do 1978), M,K4 = 40 do 49 lat (roczniki 1977 do 1968), M,K5 = 50 
lat do 59 lat (roczniki 1967 do 1958), M,K6 = 60 lat do 69 (roczniki od 1957 do 1948) M,K7 70 lat 
i starsi (jeżeli będzie więcej niż 2 uczestników).
 
Po zawodach o godz. 18.00 uroczysta kolacja z wręczeniem nagród w siedzibie Okręgowej Izby 
Lekarskiej
Informacje lek. med. Grzegorz Siteń : gsiten@o2.pl, tel +48 604351970

Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIE

„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zatrudni lekarzy na  
umowę o pracę (w pełnym; w niepełnym wymiarze czasu pracy)  lub  na umowę zlecenia.
Bliższe  informacje - nr  telefonu  17/ 8672030,  17/8672048 ”.

Z pamiętnika...
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Pomagamy biegając
Kilka tysięcy miłośników biegania przyciągnął do Krakowa 
16 PZU Cracovia Maraton, który odbył się 30 kwietnia. 

Trasa biegu prowadziła obok wielu zabytków Krakowa, a start 
i meta usytuowane były na Rynku Głównym. Dla mnie był to 
pierwszy start na królewskim dystansie. Zdecydowałam zmie-
rzyć się z wyzwaniem przebiegnięcia 42 km razem z drużyną 
42 Do Szczęścia, która jest akcją charytatywną zapoczątko-
waną kilka lat temu przez młodych ludzi z Krakowa. Ma dwa 
podstawowe cele. Pierwszym z nich jest zbiórka pieniędzy na 
protezy kończyn dla ludzi, którym przydarzyła się tragedia, jaką 
jest wypadek lub choroba i związana z tym amputacja nogi 
lub ręki. Zaangażowanie wielu osób o dobrych sercach i ze-
branie pieniędzy na nowoczesną protezę, umożliwia naszym 
podopiecznym powrót do dawnego życia. Drugim celem 
drużyny jest ukończenie krakowskiego maratonu lub innego 
biegu długodystansowego, a tym samym realizacja pasji oraz 
zwycięstwo nad swoimi lękami i słabościami. W tym roku zbie-
ramy pieniądze dla Kasi, która w wieku 12 lat doznała urazu 
podczas biegów przełajowych. Coś przeskoczyło jej w kola-
nie- na początku lekarze uważali, że zerwała mięsień. Nieste-
ty, mimo leczenia i oszczędzania nogi, ból nie mijał. Pół roku 
później, po dalszej diagnostyce stwierdzono, że to nowotwór 
złośliwy kości udowej. Okazało się też, że Kasia ma przerzuty 
w płucach. Lekarze błyskawicznie podali dziewczynce pierw-
szą chemię. We wszystkich tliła się wtedy nadzieja, że uda się 
uratować nogę. Niestety konieczna była amputacja. Teraz Kasia 
studiuje na AWF-ie i pokazuje, że nie ma dla niej barier nie do 
pokonania.

Maraton to wymagający dystans, niezależnie od tego, czy ktoś 
mierzy się z nim pierwszy czy kolejny raz. Ważne jest solidne 
przygotowanie fizyczne, ale nie mniej przydaje się mocna psy-
chika, która pomaga przetrwać kryzysowe kilometry. W czasie 
tego startu doświadczyłam również, jak cenne jest wsparcie 

drużyny i kibiców na trasie. Nasze zielone koszulki, nie bez po-
wodu nazywane przez uczestników akcji „koszulkami mocy” 
sprawiały, że bez problemu odnajdywaliśmy się wśród biegną-
cego tłumu. Uśmiech, krótka rozmowa, kilka słów wsparcia czy-
niły kolejne kroki łatwiejszymi. A każdy z nich przybliżał nas do 
upragnionej mety

Korzyści płynące z uprawiania sportu są ogromne. Bieganie jest 
prostą formą aktywności i w przyszłości będę zachęcać do niej 
swoich pacjentów. Oprócz ogólnej poprawy kondycji fizycznej, 
wpływa na nasze dobre samopoczucie, daje szansę na nawią-
zanie nowych znajomości, a także stwarza okazje do angażo-
wania się w akcje charytatywne. A pomagać warto zawsze.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie:
www.42doszczescia.pl

Anna Bednarz, studentka VI roku kierunku lekarskiego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sport
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XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
W dniach 20-22 kwietnia 2017 roku na 
dębickim basenie po raz 13-ty odbyły się 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. 
Udział wzięło 77 zawodników (w tym 31 ko-
biet). Miło było nam gościć kolegę ze Szwe-
cji oraz wielu nowych, młodych lekarzy.

W trakcie zmagań rozegrano 31 konkurencji, 
w których znajdowały się zarówno zmagania 
indywidualne, jak i sztafetowe (w tym miksto-
we). Tradycyjnie odbył się również wyścig dzie-
ci, który miał na celu propagowanie pływania 
wśród najmłodszych.

Wielu zawodników poprawiło swoje dotych-
czasowe wyniki, a Stefan Wesołowski z Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskał na 
dystansach 800 i 1500 metrów wyniki, które 
poprawiają dotychczasowe rekordy Polski Ma-
sters w kategorii A.

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami po raz 
kolejny objął dr n.med. Maciej Hamankiewicz – 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, 
a gośćmi honorowymi byli: Józef Lipień – za-
paśnik, wicemistrz olimpijski z Moskwy oraz Jó-
zefa Szczurek-Żelazko – Wiceminister Zdrowia.

Uroczystego Otwarcia XIII MPLwP dokonała 
Pani Maria Szuber – członek ORL  w Rzeszowie 
oraz przewodnicząca Komisji Sportu i Turysty-
ki ORL w Rzeszowie. Mistrzostwa tradycyjnie 
odbyły się w 4-ch sesjach. Ostatnia, sobotnia 
sesja była V Memoriałem imienia dr. Krzysztofa 
Kaźmierczaka - zmarłego w 2012 roku  naszego 
Kolegi i Przyjaciela.

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Po-
stępy w medycynie sportowej” odbyła się w 
dniach 20 i 21 kwietnia 2017 roku po zakoń-

czeniu sesji popołudniowych pierwszego i dru-
giego dnia Mistrzostw. 
Honorowy Patronat Naukowy Konferencji objęli:
dr n.med. Andrzej Bugajski - Prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej i dr n.med. Antoni Sydor - Wicepre-
zes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób 
zainteresowanych tematyką wykładów przed-
stawionych przez znakomitych naukowców.

Dodatkową atrakcją dla uczestników Mi-
strzostw i ich rodzin była wycieczka po Dębicy 
oraz okolicznych miejscowościach, która odby-
ła się 22 kwietnia. Uczestnicy wycieczki mogli 
poznać historię lokalnej społeczności oraz za-
poznać się z wydarzeniami, które miały miejsce 
w okresie wojennym i powojennym. 

Podczas uroczystego zamknięcia mistrzostw 
dokonano podsumowania zawodów, a naj-
lepszym zawodnikom wręczono pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Najlepszym w klasyfikacji 
drużynowej OIL puchary i dyplomy, ufundo-
wane przez Prezesa NRL w Warszawie i Prezesa 
ORL w Rzeszowie, wręczały Panie Maria Szuber 
oraz Józefa Szczurek-Żelazko.

Klasyfikacja drużynowa OIL 
1. OIL LUBLIN  262 pkt
2. OIL RZESZÓW  259 pkt
3. OIL KATOWICE  186 pkt
4. OIL WROCŁAW  180 pkt
5. OIL ŁÓDŹ  168 pkt
6. OIL WARSZAWA  167 pkt

Najlepszym  pływaczkom puchary i dyplomy 
ufundowane przez Burmistrza Miasta Dębicy 
Mariusza Szewczyka, osobiście wręczał i gratu-

lował sukcesów Burmistrz oraz Wiceburmistrz 
Wojciech Iwasieczko.

Klasyfikacja indywidualna kobiet 
1. DRAB Magdalena OIL Kraków           3335 pkt
2. WINNICKA Monika WIL Warszawa    1790 pkt
3. KRUSZYŃSKA Martyna OIL Wroław  1653 pkt
4. ZIMNA-WALENDZIK Ewa OIL Łódź   1613 pkt
5. ZIARKO Danuta OIL Katowice           1571 pkt
6. BILSKA-ŁAPAN Edyta OIL Kielce        1537 pkt

Najlepszym pływakom puchary i dyplomy 
ufundowane przez Starostę Powiatu Dębickie-
go wręczał Starosta Andrzej Reguła. 

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn
1. PASIECZNY Andrzej OIL Gdańsk       3229 pkt
2. WESOŁOWSKI Stefan OIL Szczecin   3034 pkt
3. FAFF Mariusz OIL Rzeszów                 2646 pkt
4. WILCZEK Jan OIL Katowice                2569 pkt
5. TRZENSIOK Marek  OIL Katowice       2416 pkt
6. WOŹNIAK Mirosław OIL Kraków       2384 pkt

Nagrodę im dr. Krzysztofa Kaźmierczaka Ka-
pituła przyznała Robertowi Lorkowskiemu 
- nagrodę wręczali: przewodniczący Kapituły – 
prof. dr. n. med. Tomasz Rechberger oraz czło-
nek Kapituły – dr. Ewa Zimna-Walendzik.

Oficjalne wyniki XIII Mistrzostw Polski Lekarzy w 
Pływaniu zamieszczono na stronie internetowej 
OIL w Rzeszowie www.rzeszow.oil.org.pl i stro-
nie internetowej Mistrzostw www.mplwp.pl.

Gratulujemy osiągniętych wyników oraz zapra-
szamy za rok na  XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Pływaniu!

Ze sportowym  pozdrowieniem,
Janusz  Bieniasz

Sport
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Zdzisław Wydra (1931-2017) 
lekarz, społecznik, założyciel koła Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego w 
Nisku

Z głębokim żalem, 22 marca 2017 r. 
na Cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie pożegnaliśmy wybitnego lekarza 
związanego z ziemią niżańską, wielo-
letniego Ordynatora Oddziału Położ-
niczo-Ginekologicznego Szpitala im. 
PCK w Nisku, specjalistę  położnictwa 
i ginekologii, seksuologa, społecznika, 
przyjaciela, współpracownika, wycho-
wawcę młodzieży, naszego szefa.

Zdzisław Wydra urodził się 3 paź-
dziernika 1931 r w Morawicy.

W 1957 r, ukończył Wydział Lekar-
ski Akademii Medycznej w Krakowie. 
Na początku drogi zawodowej podjął 
wraz z żoną, Krystyną pracę w Ośrodku 
Zdrowia w Ulanowie. Już wtedy ujaw-
nił swój społecznikowski zapał i talent, 
organizując pierwsze w powiecie i w 
kraju Szkoły Zdrowia. Dr Wydra uzy-
skał I i II stopień specjalizacji w zakresie 
położnictwa i ginekologii, a w następ-
nych latach specjalizację z organizacji 
ochrony zdrowia oraz podspecjalizację 
w seksuologii. W dniu 1 września 1963 r. 
został mianowany na stanowisko or-
dynatora Oddziału Położniczo-Gine-
kologicznego Szpitala Powiatowego 
im. PCK w Nisku i funkcję tę pełnił nie-
przerwanie ponad 30 lat. Z jego osobą 

Wspomnienie

oddział był, a nierzadko do tej pory jest 
nadal kojarzony.

Wykształcił i wychował wielu leka-
rzy, swoich następców, ale też takich, 
którzy przeszli do pracy w innych szpi-
talach. Spod Jego ręki wyszło również 
kilkadziesiąt wspaniale pracujących 
położnych.

Zawsze popierał doskonalenie wie-
dzy całego personelu organizując sys-
tematyczne szkolenia.

Był otwarty na nowe metody lecze-
nia i diagnostyki.

Jako jeden z pierwszych promował 
wprowadzenie w naszym oddziale, 
wchodzące w tamtym czasie do uży-
cia KTG, USG i laparoskopię. 

Był lekarzem z powołania. Holi-
styczne podejście do każdego pacjen-
ta stanowiło najważniejszą część jego 
lekarskiej misji. W codziennej pracy 
bardzo sumienny i koleżeński, miał 
wielkie poczucie odpowiedzialności, 
był darzony ogromnym szacunkiem 
wśród asystentów.

Jego bodaj najważniejszą cechą w 
kontakcie z drugim człowiekiem była 
umiejętność słuchania drugiej osoby, 
nigdy nie lekceważył cudzej opinii.

Potrafił mądre, zasłyszane wypo-
wiedzi przytaczać po latach. Obda-
rzony  był zdolnościami kierowania 
zespołami ludzi, wielką charyzmą.

Wyróżniał się przy tym niebywałą 
siłą życiową i poczuciem humoru, któ-
re niejednokrotnie ułatwiało życie w 
trudnych chwilach. 

Był organizatorem Towarzystwa 
Świadomego Macierzyństwa, które 
ostatecznie przekształciło się w Towa-
rzystwo Rozwoju Rodziny, na bazie 
którego powstała Szkoła Rodzenia - 
oczko w głowie Doktora, o bardzo sze-
rokim zasięgu działania, funkcjonująca 
do dzisiaj.

Z ogromnej pasji i oddania utwo-
rzył Koło Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego w Nisku w roku 1980 , któremu 
wiele lat prezesował (1980-1990 i 1994-
1999). Niezliczone spotkania miały cha-
rakter nie tylko naukowy, ale również 
towarzyski, co sprawiało konsolidację 
środowiska lekarzy całego powiatu. 
Członek Oddziału Wojewódzkiego PTL 
w Stalowej Woli (dawne wojewódz-

two tarnobrzeskie z kołami w Stalowej 
Woli, Staszowie, Sandomierzu, Janowie 
Lubelskim, Opatowie i Tarnobrzegu) 
od 1982 roku. Razem z przyjacielem 
Kazimierzem Wojasem  tworzył zarząd  
i „centrum dowodzenia” w Oddziale 
Regionalnym PTL. Niezapomniany ze 
swoją profesjonalną kamerą video i re-
porterską pasją utrwalania  uroczysto-
ści, szkoleń i wydarzeń lekarskich.

W 1991 r został wybrany na członka 
Zarządu Głównego PTL.

Niezwykle aktywnie wziął udział w 
powstawaniu odradzających się po la-
tach Izb Lekarskich.

Za swoją działalność został odzna-
czony: Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Wo-
jewództwa Rzeszowskiego, Zasłużony 
dla Województwa Tarnobrzeskiego, 
Albert Schweitzer Gold Medal i wielo-
ma innymi medalami i odznaczenia-
mi, ale szczególnie cenił sobie Order 
Gloria Medicinae, honorujący najwy-
bitniejszych lekarzy. I takim lekarzem 
zostanie w naszej pamięci i pamięci 
pacjentek wdzięcznych za uratowane 
zdrowie, życie i urodzone szczęśliwie 
dzieci.

Wybrawszy specjalizację najbar-
dziej zgodną z Jego charakterem, jako 
ginekolog - położnik, brał udział w 
najbardziej radosnych etapach życia - 
opiece w okresie ciąży i narodzinach 
dzieci.

Miał wielki dar i intuicję, dzięki któ-
rym pomagał tam, gdzie wielu nie wi-
działo nadziei. Dawał pacjentkom cie-
pło i poczucie bezpieczeństwa. 

Dr Zdzisław Wydra przeszedł na 
emeryturę w 1998 r. lecz nadal był ak-
tywny zawodowo do ostatnich, nie-
mal, chwil życia. Odszedł na wieczny 
dyżur dnia 17 marca 2017 r.

Ordynator
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

w Nisku
Krzysztof Polski

Prezes Oddziału Regionalnego PTL w 
Rzeszowie

Alfred Micał
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LATO Z KWIATAMI
Ciągle jeszcze panuje przekonanie, że kwiaty służą wyłącznie 
do dekoracji ogrodu, tarasu, balkonu i w ostateczności tale-
rza, ale nigdy nie do jedzenia. Ostatnio jednak te stereotypy 
powoli odchodzą do lamusa, bo przecież jemy oczami. Zatem 
odrobina kwiatów nasturcji lub stokrotek wymieszanych z sa-
łatką, fiołki, kwiaty ogórecznika zamrożone w kostkach lodu, 
zdobiące koktajle i desery, płatki róż w cukrze na torcie czy, 
np. liliowce usmażone w cieście naleśnikowym – to prawdzi-
we rarytasy na letnie przyjęcia w ogrodzie.

Wspomniana przeze mnie nasturcja, to wspaniałe zioło i przypra-
wa do letnich sałatek. Taka sałatka nie tylko będzie inna, wyszuka-
na, ale może wiązać się z nią wiele wspomnień, np. z babcinego 
ogrodu. To roślina posiadająca wiele zalet – zawiera sole mineral-
ne (ma sporo 
żelaza), wita-
miny, fitostero-
le, glikozydy i 
białka. Warto ją 
podjadać, gdy 
dopadnie nas 
przeziębienie i 
zacznie drapać 
w gardle. Sałat-
ka z liści nastur-
cji ma działanie 
regenerujące, 
więc i kilka mło-
dych listków 
warto do sałatki 
dorzucić. Nie-
zastąpione są 
również „niby 
kapary” wpro-
wadzające do 
sałatki odrobi-
nę pikantnego 
smaku. Jeżeli 
chodzi o wybór 
– jest w czym 
wybierać bo na-
sturcja ma wiele 
odmian od niskich, karłowych, po pnące o kwiatach pełnych i po-
jedynczych, nie tylko w pomarańczu i żółci, ale sięgających aż po 
czerwień. Zarówno kwiaty, liście i owoce dobrze łączą się z jajkami 
i serem. Z owoców i liści możemy zrobić przedni ocet, który do-
brze komponuje się z tłustymi mięsami. 

Wśród letnich kwiatów warto zwrócić uwagę na dobrze znane-
go nam pomarańczowego nagietka. O nim wiemy nieco więcej 
ponieważ wykorzystywany jest leczniczo choćby do sporządzania 
maści. Zawiera kwas salicylowy, prowitaminę A, żywice, sole mi-
neralne. Działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo, wirusobójczo, 
wzmacnia i regeneruje. Płatki nagietka są jadalne- delikatne w 
smaku. Można je również dodawać do sałaty, omletu, jajecznicy 
lub sosu. Ze względu na obecny w nich naturalny barwnik można 
nimi barwić różne ciasta i ryż.

Do zup i sałatek możemy wykorzystywać także młode liście na-

gietka. Wśród odmian dzikorosnących warto zwrócić uwagę na 
mniszka lekarskiego, który jest rośliną o wszechstronnym zastoso-
waniu – każda młoda część mniszka nadaje się na sałatkę, a kwiaty 
na skuteczny syrop. Z dzikorosnących polecany jest bratek polny, 
którego kwiaty możemy zamrażać w kostkach lodu, bluszczyk kur-
dybanek z gorzkawymi o korzennym smaku pędami, które popra-
wią smak sałatek, omletów, sera i jajecznicy.

Ciekawą rośliną do wykorzystania w kuchni jest ogórecznik. Jego 
niebieskie kwiaty i młode liście polecane są do sosów, sałatek, 
twarożku i dipów. Można je również zamrażać w kostkach lodu i 
kandyzować.

Wszyscy znamy kwiaty malw, które możemy wykorzystać do bar-
wienia potraw 
i napojów. Już 
niedługo okry-
ją się kwiatami 
cukinie i dy-
nie. Ich wielkie 
kwiaty usma-
żone w cieście 
naleśnikowym 
wprowadzą do 
menu trochę 
włoskiego kli-
matu. Cieka-
wym sposobem 
ich podania 
będzie nafa-
szerowanie ich 
awokado lub 
szynką. Kwia-
ty te wybornie 
smakują usma-
żone w cieście 
piwnym – wy-
starczy pozba-
wić je słupków 
i pylników (są 
też jadalne, ale 
gorzkie), opłu-

kać, oczyścić z włosków, a większe kwiaty rozerwać. Sporo inspira-
cji do wykorzystania kwiatów można znaleźć w przepisach kuchni 
południowej Europy.
Kwiaty możemy dodawać do sałatek, chłodników i deserów, sma-
żyć w cieście naleśnikowym lub piwnym, na głębokim tłuszczu 
lub na patelni. Można je kandyzować, zamrażać w kostkach lodu, 
suszyć.

Należy pamiętać jednak, że zbieramy je bezpośrednio przed 
przygotowaniem potrawy. Myjemy je bardzo ostrożnie. Osoby z 
alergią powinny bardzo starannie dobierać je do swojego menu 
(zawierają pyłek i mogą uczulać).

Nie należy ich zbierać przy drogach i pamiętać, że wśród kwia-
tów są też trujące, których bezwzględnie jeść nie wolno.

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach


