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Kolejny rok za nami. Minął spokojnie, choć nie idealnie. O tym między 
innymi rozmawiamy z dr n. med. Wojciechem Domką prezesem ORL 
w Rzeszowie. To był dla Samorządu lekarskiego rok  jubileuszowy. 30 

lat temu w 1989 powstały Izby lekarskie, przypomniano to na uroczystej Gali w 
Warszawie. W Biuletynie sporo miejsca poświęcimy wspomnieniom i współcze-
snym wyzwaniom. 

W tym numerze znajdą także Państwo sporo informacji o e-receptach.

Wydajemy nasze pismo w okresie Bożego Narodzenia. 
O obyczajach związanych z tymi świętami na Podkarpaciu ciekawie pisze 
lek. Agnieszka Bąk.

W stałym cyklu poświęconym rzeszowskim klinikom medycznym tym razem 
przedstawimy prace Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchy Dzieci i Do-
rosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Rozpoczynamy także cykl  zatytułowany „Lekarskie gotowanie”. Zapraszamy 
do współpracy i dzielenia się na łamach Biuletynu  swoimi kulinarnymi pasjami.

Na nadchodzący czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy Państwu zdrowia, odpoczynku z bliskimi w ciepłej,

pełnej  przyjaźni i miłości atmosferze
oraz więcej czasu dla najbliższych.
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Wywiad

Rozmowa z dr n. med. Wojciechem Domką prezesem ORL w Rzeszowie

Nie wiemy jeszcze
co przyniesie nam przyszłość
Dobiega końca 2019 rok. Jaki był dla Samorządu 
lekarskiego w Rzeszowie?

Oceniam, że kończący się rok 2019 to dobry czas. Jestem 
urodzonym optymistą. Jeśli nie dzieje się nic złego to 
zawsze należy się cieszyć. Nie znaczy to oczywiście, że 
nie było żadnych kłopotów, niemniej jednak nie były to 
sprawy, które mógłbym uznać za wyjątkowo trudne. Co-
raz większym problemem jest niedobór lekarzy i niestety 
problem ten będzie przez najbliższe lata narastał. Kolejna 
sprawa to nakłady na ochronę zdrowia. Po proteście le-
karzy miały one wzrosnąć, jednak nic takiego spektaku-
larnego się nie stało. Przedstawiciele rządu powtarzają, 
że nakłady ciągle rosną. Jest to prawda ale tylko w części. 
Nam chodzi o wzrost odsetka PKB, a nie tylko wymierny 
wzrost wynikający ze wzrostu gospodarczego. W chwili 
obecnej biorąc pod uwagę PKB i jego odsetek przezna-
czany na ochronę zdrowia, na obywatela RP przypada 
średnio 4 razy mniej pieniędzy niż na obywatela tzw. 
Starej Unii. Jeżeli nie nastąpi szybka zmiana i będziemy 
zmagać się, co jest bardzo prawdopodobne, ze spowol-
nieniem gospodarczym może dojść do zapaści w sekto-
rze zdrowia.

Wiele problemów przysparza nie tylko lekarzom, ale rów-
nież dyrektorom placówek nocna i świąteczna opieka 
oraz szpitalne oddziały ratunkowe. Choć lekarze ostrze-
gali ministra zdrowia, po raz kolejny rzeczywistość odbie-
ga od założeń ustawodawcy; SOR-y są bardzo przeciążo-
ne, na dyżurze pracuje zbyt mało lekarzy, warunki pracy 
są tam niekiedy dramatyczne, lekarzy nie motywują już 
nawet wysokie stawki godzinowe. Dla całości obrazu na-
leży wspomnieć o awanturujących się, obrażających le-
karzy pacjentach, którzy po raz kolejny uwierzyli władzy, 
że nie mają żadnych obowiązków, mają tylko prawa i że 
władza o wszystko zadbała. Obawiam się niestety, że bez 
zmiany podejścia do systemowych rozwiązań, ochrona 
zdrowia będzie podlegała dalszej degradacji. A szkoda 
bo zdecydowana większość lekarzy w Polsce to specja-
liści najwyższej klasy, wspaniali ludzie. Chciałbym aby 
jeszcze w czasie mojego życia zawodowego nastąpił taki 
moment, kiedy wreszcie zarówno lekarze jak i pacjenci 
odczują, że złapaliśmy wiatr w żagle i teraz może już być 
tylko lepiej.

A jak postrzega Pan próby rozwiązań problemów 

ochrony zdrowia przez gremia rządowe, w których 
też jest sporo lekarzy, znających problem.......

Niestety, od lat obserwuję bardzo niepokojące zjawisko 
dotyczące lekarzy polityków. Kiedy lekarze zaczynają 
być politykami, i dotyczy to wszystkich szczebli władzy, 
przestają być kolegami po fachu, zmieniają swoje po-
glądy, często zaczynają nawet działać wbrew intereso-
wi środowiska lekarskiego. Tak było 20 - 30 lat temu, a 
pewnie i wcześnie i tak jest teraz. Źle to wróży polskiemu 
systemowi ochrony zdrowia na przyszłość. I choć wszy-
scy mówią, że konieczne jest porozumienie ponad po-
działami partyjnymi bo przecież choroba nie należy do 
żadnej partii, mam  wrażenie, że nikomu tak naprawdę 
nie zależy na stworzeniu spójnego planu,  który byłby 
w stanie nasz system zdrowia wyprowadzić na prostą. 
Tego się nie da zrobić w krótkim czasie, ale chcielibyśmy 
mieć jasno wytyczoną ścieżkę, którą będziemy zmierzać 
do celu, niezależnie od tego która partia będzie rządzić. 
Obecnie rozwiązywanie naszych problemów to takie 
chwilowe gaszenie pożarów. W najgorszej sytuacji jest 
niestety pacjent, który się w tym systemie gubi. Co wię-
cej ten niesprawny system kosztuje często pacjenta bar-
dzo dużo, mówimy przecież o zdrowiu a nawet życiu. I 
mam niestety wrażenie, że nikt dzisiaj nie ma spójnego 
pomysłu jak to rozwiązać. W sobotę 7 grudnia w teatrze 
Narodowym w Warszawie odbyły się uroczystości 30 – 
lecia odrodzenia Samorządu Lekarskiego. Ucieszyły mnie 
słowa Prezydenta RP obecnego na uroczystościach, któ-
ry stwierdził, że władza planując zmiany zawsze powinna 
słuchać lekarzy. Ale często słowa niewiele kosztują i nie 
wiem czy w te zapewnienia wierzę. Najlepszym przykła-
dem są obietnice złożone rezydentom podczas strajków 
przez min. Szumowskiego. Nie wszystko jest realizowa-
ne. Oczywiście nie jest to tylko specyfika polska, bo pro-
blemy z ochroną zdrowia mają wszystkie kraje na świe-
cie, i to jest takie bardzo małe usprawiedliwienie.

Wspomniał Pan o różnych problemach  w tym mię-
dzy innymi o braku lekarzy. Jak to wygląda u nas na 
Podkarpaciu?

Jak już powiedziałem problem niedoboru lekarzy to 
dopiero moim zdaniem początek, sytuacja będzie się 
pogłębiać. Rząd chciał trochę „tylnym wejściem” wpro-
wadzić kolegów ze wschodu; z Ukrainy i Białorusi. I tutaj 
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muszę przyznać niestety rację  prezydentowi Białorusi, 
który skwitował te propozycje bardzo dobitnie: najpierw 
nakarmcie swoich lekarzy, później spróbujcie karmić 
naszych.  Szacunki wskazują, że w Polsce brakuje oko-
ło 30-40 tys. lekarzy. Nie wierzę byśmy nawet w jednej 
czwartej mogli tę lukę zapełnić. Chodzi tu oczywiście o 
problemy językowe, kulturowe, ale przede wszystkim o 
to, że jesteśmy w UE, która wymusza pewne standardy. I 
nie będzie to takie proste by lekarze ze Wschodu - z ca-
łym szacunkiem dla ich wiedzy i umiejętności - mieli ta-
ryfę ulgową. To jest kolejne gaszenie pożaru, które w nie-
długim czasie doprowadzi do spadku jakości w ochronie 
zdrowia. Czy naprawdę na tym nam zależy?

To przejdźmy do innych, nieco przyjemniejszych 
kwestii. W tym roku Samorząd lekarski świętuje 30 le-
cie swojego istnienia. Jak to wygląda w rzeszowskiej 
Izbie?

Jak większość izb okręgowych nie organizujemy lokal-
nych jubileuszy. Przedstawiciele OIL w Rzeszowie zawsze 
uczestniczą w obchodach centralnych w Warszawie. Tak 
było również 3 dni temu. Delegacja naszej Izby – dr Ma-
ria Szuber, dr Beata Kożak, dr Krzysztof Marchewka i ja 
uczestniczyliśmy w ogólnopolskich obchodach 30 Le-
cia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego w Polsce. Przy-
pomnę, że po prawie 30 latach funkcjonowania, w roku 
1950 władze komunistyczne mocą Ustawy zlikwidowa-
ły Samorząd. Odrodził się on dopiero w 1989 r. W dniu 
7 grudnia odbyło się uroczyste posiedzenie Naczelnej 
Rady Lekarskiej oraz uroczystości rocznicowe, podczas 
których wręczono m. in. najwyższe odznaczenia samo-
rządu - medal Meritius pro Medici za pracę dla środowi-
ska lekarskiego. Laureatem nagrody został nasz kolega 
dr Marian Wójcik, który ze względu na stan zdrowia nie 
mógł uczestniczyć w uroczystościach. Planujemy uro-
czyste wręczenie odznaczenia podczas Zjazdu Okręgo-
wego w marcu 2020 r. Dodam jeszcze, że kilka miesięcy 
temu medalem Meritius pro Medici została również uho-
norowana dr Barbara Duhl.

Wiele osób przewinęło się przez Rzeszowska Izbę 
Lekarską przez te 30 lat, był zapał chęć działania na 
rzecz środowiska.  Czy dziś młodzi lekarze chcą  pra-
cować w samorządzie lekarskim?

Myślę, że nie powinniśmy w ten sposób formułować 
problemu. Gdybym miał odpowiedzieć wprost na to py-
tanie to musiałbym niestety powiedzieć, że młode po-
kolenie lekarzy nie ma już takiego zapału. Ale trzeba też 
wziąć pod uwagę całkowicie inne uwarunkowania. Inne 
jest tempo życia, inne wymagania, inny przebieg specja-
lizacji, inne też chyba oczekiwania choćby finansowe. Nie 
czas i miejsce by to wszystko analizować. Wiele zadań, 
które kiedyś byliśmy w stanie rozwiązać własnymi siłami, 
wymagają obecnie bardziej profesjonalnego podejścia. 
Chciałbym jedynie zaapelować do młodych koleżanek i 

kolegów o większe zainteresowanie samorządem, bo za 
chwilę i to bardzo szybko to oni przejmą tzw. pałeczkę. 
My, starsi, będziemy działać w Komisji Emerytów i Renci-
stów. Normalna, prawidłowa zmiana pokoleń.

A ilu lekarzy liczy rzeszowska Izba?

Mamy już ponad 5 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Z 
roku na rok członków przybywa, tak jest  we wszystkich 
izbach. Niestety zmienia się struktura wiekowa, przyby-
wa nam  lekarzy emerytów. Pracują oni tak długo jak dłu-
go pozwala im na to zdrowie. To bodaj jedyny zawód, 
w którym prawie każdy pracuje po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Z jednej strony to cieszy, bo dłużej utrzy-
mujemy doskonałą aktywność i sprawność, ale nie tak 
to powinno wyglądać. Obecnie średnia wieku lekarzy na 
Podkarpaciu wynosi 52 lata, średnia wieku kobiet lekarzy 
to 50 lat , mężczyzn 55 lat.
 
Panie Prezesie  to jeszcze porozmawiajmy o przed-
sięwzięciu, jakie od kilku lat realizuje rzeszowska 
Izba lekarska, czyli o renowacji swojej siedziby w 
letnim Pałacyku Lubomirskich.  Wiele się zmienia,  w 
tym roku powstał w otoczeniu budynku ogród i par-
king......

Ponieważ większość prac jest zakończona, zdecydowa-
liśmy się na ostatni etap czyli ogród. Mam nadzieję, że 
wszystkim się podoba a będzie oczywiście jeszcze pięk-
niejszy za 3-4 lata, kiedy podrosną posadzone krzewy. 
Niestety pojawiły się problemy techniczne związane z 
parkingiem. Będą one wymagały korekty. Prace zostały 
zaplanowane na wiosnę. Tym samym mogę powiedzieć, 
że do końca czerwca przyszłego roku remont zostanie 
zakończony.

A ten przyszły rok już za pasem, na horyzoncie Boże 
Narodzenie.  Czego życzyłby Pan koleżankom i kole-
gom lekarzom ?

Przede wszystkim dużo zdrowia. Bo potrzebujemy zdro-
wia zarówno my jak i pacjenci by odnaleźć się w tym, 
niestety wciąż chorym systemie. Chciałbym by koledzy 
nie tracili nadziei, że będzie lepiej. Życzę wszystkim, aby 
czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku upłynął w mi-
łej rodzinnej atmosferze, żeby można było nacieszyć się 
przebywaniem z rodziną, bo przez cały rok nam tego tak 
naprawdę brakuje.
Chcę też życzyć spokoju w podejściu do tych wszystkich 
„nowości”, które nam serwują rządzący np. e-recepty. My-
ślę, że przez jakiś czas nikt nie będzie od nas bezwzględ-
nie wymagał e-recepty, wystarczy wczytać się dobrze w 
Ustawę. I tak spokojnie, wszyscy, i młodsi i starsi przysto-
sujemy się do nowych wymagań.

Dziękujemy za rozmowę. 
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Trzydzieści lat minęło...

SAMORZĄD LEKARSKI ŚWIĘTOWAŁ W SOBOTĘ 
(7 GRUDNIA) JUBILEUSZ 30-LECIA ODRODZE-
NIA. W UROCZYSTEJ GALI W TEATRZE POLSKIM 
W WARSZAWIE UCZESTNICZYLI M.IN. PREZYDENT 
ANDRZEJ DUDA, MARSZAŁEK SENATU TOMASZ 
GRODZKI I MINISTER ZDROWIA ŁUKASZ SZU-
MOWSKI.

W tym roku mijają trzy dekady od uchwalenia usta-
wy o izbach lekarskich i reaktywowania lekarskiego 
samorządu. Samorząd ma konstytucyjny obowiązek 
sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem 
zawodu lekarza i lekarza dentysty. Prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, witając gości, od-
notował, że po raz pierwszy głowa państwa przyjęła 
zaproszenie środowiska lekarskiego, co - jak podkre-
ślał - jest oznaką rangi ochrony zdrowia, która zasługu-
je na priorytetowe traktowanie w polityce gospodar-
czej i społecznej.

- To 30. jubileusz odrodzenia samorządności lekarskiej 
w odrodzonej po 1989 roku Rzeczypospolitej Polskiej 

- wskazał prezydent Andrzej Duda. Zaakcentował, że 
lekarze pełnią niezwykle ważną rolę w państwie dzia-
łając na rzecz społeczeństwa. Dziękował im za to z 
uznaniem.
Prezydent zwrócił uwagę, że jubileusz dotyczy odro-
dzenia samorządu. - Za dwa lata będziecie państwo 
obchodzili stulecie jego powstania w odrodzonej, 
wolnej, wreszcie niepodległej i suwerennej Rzeczypo-
spolitej - powiedział, nawiązując do faktu, iż w 1921 r. 
ustawą sejmową powołano izby lekarskie.

Andrzej Duda dziękował samorządowi lekarskiemu za 
to, że sprawuje pieczę nad tym, aby zawód lekarza i 
lekarza dentysty był wykonywany zgodnie z zasadami 
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Apelował, aby środowisko 
lekarskie nadal włączało się w prace nad zmianami w 
ochronie zdrowia.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki akcentował zna-
czenie samorządu jako wspólnoty, która dba o jakość 
i bezpieczeństwo pacjenta. Podkreślał, że samorząd 
lekarski ma ogromne zasługi w obronie godności le-
karza. Bez lekarzy - jak powiedział - nie uda się prze-
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prowadzić reformy ochrony zdrowia skupionej na 
pacjencie i jego potrzebach. Zwracał uwagę, że śro-
dowisko lekarskie swoją codzienną pracą pokazuje, na 
czym polega patriotyzm dnia codziennego.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odczytał list gra-
tulacyjny w imieniu premiera Mateusza Morawieckie-
go. Przemawiając wskazywał, że jubileusz dotyczy od-
rodzenia samorządności. - Nie świętujemy trzydziestu 
lat samorządności lekarskiej tylko 383 lata, bo to w XVII 
wieku król Władysław IV dał pierwsze prawa - powie-
dział. Nawiązał tym samym do faktu, iż pierwsza pol-
ska organizacja samorządowa lekarzy - Collegium Me-
dicorum Gedanensis - powstała na początku XVII w. w 
Gdańsku. Ówczesny monarcha Władysław IV w 1636 
roku nadał lekarzom szereg uprawnień i przywilejów.

Zdaniem ministra zdrowia rolą samorządu jest m.in. 
pomoc w kształtowaniu relacji mistrz - pacjent. W tej 
roli żadna organizacja nie zastąpi lekarskiej korporacji. 
Również w takich obszarach jak dbałość o jakość opie-
ki nad pacjentem, jego ochronę przed nieuczciwymi 
praktykami oraz przed szerzeniem nieprawdziwych 
informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. 
Według ministra do stabilizacji w ochronie zdrowia 

mogłoby się przyczynić wprowadzenie zasady no-
-fault, i tu ogromną rolę do odegrania ma samorząd 
lekarski.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja 
wskazywał, że poprawę szeroko rozumianej kondycji 
zdrowotnej Polaków należy uczynić ponadpartyjnym 
i ponadpokoleniowym wyzwaniem cywilizacyjnymi 
- społecznym, gospodarczym, technologicznym, or-
ganizacyjnym i kulturowym, po to by w sposób no-
woczesny zacząć traktować zdrowie jako opłacalną, 
długoterminową inwestycję, która przekłada się na 
wzrost gospodarczy. - Wszyscy, którzy takie wyzwanie 
podejmą, mogą liczyć na nas lekarzy, na wsparcie sa-
morządu lekarskiego - zapewnił.
Częścią gali było wręczenie przez prezydenta odzna-
czeń państwowych. Zasłużeni działacze samorządu 
lekarskiego otrzymali ponadto odznaczenia „Meritus 
Pro Medicis”.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)

Odznaczeniem „Meritus Pro Medicis” uhonorowa-
ny został dr Marian Wójcik z OIL w Rzeszowie.
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Trzydzieści lat minęło….
W grudniu 2019 roku mija 30 lat od reaktywowania izb lekar-
skich. Aby w pełni docenić ten fakt należy wrócić do historii:
•	 2.12.1921 uchwałą sejmu zostały powołane Izby lekarskie
•	 18.07.1951 ustawa o likwidacji Izb Lekarskich i Lekarsko-Den-

tystycznych
•	 17.05.1989 ustawa o powołaniu Izb Lekarskich
•	 10.11.1989 Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie
•	 10-12.12.1989 Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie; wybór Na-

czelnej Rady Lekarskiej, uchwała o możliwości zmian podziału 
terytorialnego działania Okręgowych Izb Lekarskich

•	 Wniosek do Naczelnej Rady Lekarskiej o powołanie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

•	 18.12.1989 Naczelna Rada Lekarska zatwierdziła Okręgową 
Izbę Lekarską w Rzeszowie

•	 29.12.1989 Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie; wybór or-
ganów OIL

Początkowo postanowiono utworzyć 11 okręgowych izb lekar-
skich ( w tym trzy duże: warszawską, katowicką i krakowską ) oraz 
trzy resortowe. Lekarze z ówczesnego województwa krośnieńskie-
go, przemyskiego i rzeszowskiego mieli należeć do izby krakow-
skiej. W środowisku rzeszowskim szczególnie mocno zaangażowa-
ni w reaktywację izb byli: dr Julian Kostołowski, dr Jan Smoleński, 
dr Zbigniew Wincentowicz, prof. Ryszard Korczowski, dr Barbara 
Duhl. W czasie odbywającego się w dniach 10-12.12.1989 roku I 
Krajowego Zjazdu Lekarzy pojawiła się możliwość utworzenia 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Byłem delegatem na 
ten zjazd. Pamiętam, że po burzliwych obradach wewnętrznych( 
wśród delegatów rzeszowskich) postanowiliśmy wystąpić z wnio-
skiem o utworzenie OIL w Rzeszowie. Gorącym orędownikiem 
tego wniosku był dr Adam Sklepowicz. W sposób naturalny zo-
stał naszym kandydatem na Prezesa Izby Lekarskiej w Rzeszowie, 
tym bardziej, że aktywnie działał w strukturach Solidarności. Na 
pospiesznie zwołanym Okręgowym Zjeździe Lekarzy w dniu 
21.12.1989 roku wybraliśmy nasze władze: Przewodniczącym 
Rady Lekarskiej został dr Adam Sklepowicz, Okręgowym Rzecz-
nikiem Odpowiedzialności Zawodowej dr Edward Piotrowski, zaś 
Prezesem Honorowym dr Julian Kostołowski.

W nr 1 Biuletynu OIL w Rzeszowie dr Sklepowicz pisał: „Po długich 
bojach i negocjacjach uzyskaliśmy w marcu 1990 roku własną 
siedzibę przy Placu Zwycięstwa 3. Jeżeli zaistnieją możliwości, 
będziemy dążyli do pozyskania całego budynku dla potrzeb na-
szej Izby. W pierwszych miesiącach zajęliśmy się organizacją biu-
ra. Praca ta jest dla nas szczególnie trudna, gdyż brak wzorców i 

doświadczenia utrudniał zadanie. Dobra organizacja sprawnego 
i nowoczesnego biura wymaga zakupu kserokopiarki, kompu-
tera wraz z oprzyrządowaniem i innych pomocy technicznych. 
Z obietnic poprzedniego Lekarza Wojewódzkiego wynikało, że 
otrzymamy około 74 mln zł na wyposażenie techniczne. Niestety 
życie sprawiło, że nie otrzymaliśmy nic”. Pomimo tych trudności 
nie brakowało nam entuzjazmu. Środowisko lekarskie doczekało 
się wreszcie chwili, gdy o sprawach swojego zawodu może de-
cydować samo. Rada Lekarska pod kierunkiem dr Sklepowicza 
przyjęła do pracy na stanowisko kierownika biura OIL p. Stefanię 
Kościółek, stopniowo obsada biura powiększyła się o księgową 
p. Zofię Brzęk, radcę prawnego (początkowo mgr Jerzy Semen, 
później mgr Anna Bandelak) oraz p. Barbarę Śnieżek i Magdalenę 
Szczepaniak. Nad porządkami czuwała p. Ewa Sitek. Pomieszcze-
nia przyznane Izbie Lekarskiej były zbyt małe, w związku z tym 
szukaliśmy nowego lokum.15.12.1992 roku odbyła się radosna 
uroczystość otwarcia przydzielonej nam nowej siedziby – w 
dworku przy ul. Reformackiej 10 ( po kilku latach udało się kupić 
na własność ten budynek). 

Dr Adama Sklepowicza poznałem we wrześniu 1975 roku. Razem 
rozpoczynaliśmy staż w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Szope-
na. Po odbyciu stażu Adam rozpoczął pracę w nowo powstałym 
Oddziale Neurochirurgii. Specjalizację z neurochirurgii uzyskał 
25.11.1983 roku, pracując naukowo (doktorat obronił 8.06.1989). W 
1993 roku został ordynatorem Oddziału Neurochirurgii, a w 2002 
roku przyjął nowe wyzwanie podejmując się pełnienia funkcji za-
stępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim nr 
2 w Rzeszowie. Od zawsze kochał góry; należał do Studenckiego 
Koła Przewodników Beskidzkich. Przez ponad ćwierć wieku działał 
w ratownictwie górskim, będąc przez wiele lat członkiem zarządu 
Grupy Bieszczadzkiej GOPR, a od 2002 roku jej prezesem. Często 
można było Go spotkać w „Chatce Puchatka” na Połoninie Wetliń-
skiej, gdzie pełnił dyżury goprowskie. W 1999 roku został odznaczo-
ny Złotą Odznaką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Drugą pasją Adama była fotografia. Fotografował przyrodę 
i krajobrazy, fascynowała Go gra świateł – chciał zatrzymać czas.

To wspomnienie miał napisać dr Adam Sklepowicz (stąd przy-
pomnienie Jego sylwetki). Niestety nie doczekał tej chwili. 
Zmarł 28.05.2004 roku. Odszedł za młodo i za wcześnie. Za-
wsze będziemy pamiętać co zrobił dla środowiska lekarskiego 
i o tym, że był Pierwszym Prezesem Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Rzeszowie.    

Stanisław Dziurzyński

Rozmowa z dr  Januszem  Hejdą  prezesem  OIL w Rzeszowie  w latach 2001 - 2005

Pana kadencja w latach 2001 - 2005 to początek nowego wie-
ku, czy też początek nowych zmian?

I jedno i drugie. Sprawy organizacyjno-administracyjne związane 
z powstaniem Izby zostały już w większości „poukładane” przez  
moich dwóch poprzedników. Izba Lekarska funkcjonowała więc 
na dobre, natomiast czymś nowym była prywatyzacja w służbie 
zdrowia i zamiana Kas Chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Zmiany to także konflikty interesów. W związku z tym samorząd 
lekarski był też często mediatorem między pracodawcą a pracow-
nikiem, czy między płatnikiem a wykonawcą świadczen medycz-
nych. Wspomniana prywatyzacja sprawiła, że polepszył się dostęp 

do lekarza i warunki w jakich przyjmowano pacjentów. Praktycz-
nie sprywatyzowała się wówczas Podstawowa Opieka Zdrowot-
na. Przychodnie zostały wydzierżawione od samorządów a lekarze 
stali się dysponentami środkow,  jakie były przeznaczone na pa-
cjentów. Wszyscy lekarze pracujący w danej przychodni  weszli w 
skład spółki pracowniczej i jakkolwiek później zmieniały się zasady 
prawne jej funkcjonowania sam fakt sprywatyzowania pozostał.

Było zainteresowanie pracą w samorządzie?

Poprzednie trzy kadencje i moja to  czas pewnej euforii, wyni-
kającej z faktu, że odzyskaliśmy samorządność. Nie brakowało 
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chętnych do działania. Gorzej przedstawiała się współpraca z de-
cydentami. Napewno byliśmy dla nich pewnym utrudnieniem,  
bo wytykaliśmy błędy, które mogły spowodować (i powodowaly) 
wiele negatywnych zjawisk. Przykładem może być strajk aneste-
zjologów, po którym wielu z nich wyjechało z kraju.

Z perspektywy czasu i doświadczenia jest Pan zadowolony z 
powstania samorządu lekarskiego?

Naturalnie, że tak. Powstanie organizacji broniącej dobrego imie-
nia zawodu lekarza było przez nas długo wyczekiwane. Inną kwe-
stią jest czy obowiązujące przepisy pozwalaja naszemu samorzą-
dowi osiągnąć takie znaczenie jakie mial samorząd lekarski okresu 
międzywojennego a Naczelna Rada Lekarska mieć znaczenie  in-
stytucji opiniodawczej...

Jak Pan wspomina swoje prezesowanie?

Podchodziłem do tego z zapałem ale muszę przyznać, że nie był 

Rozmowa z dr n. med. Krzysztofem Szuberem prezesem OIL w latach 1993 - 1997, 2005-2013

Prezesem OIL w Rzeszowie był Pan przez trzy kadencje. Pierw-
sza z nich była pod koniec XX wieku, dwie kolejne już w wieku 
dwudziestym pierwszym. Jaka była ta inauguracyjna?

To była druga kadencja samorządu, a moja pierwsza jako prezesa. 
Przechodziliśmy wówczas zmiany ustrojowe w Polsce i po długich 
latach nieobecności uczyliśmy się samorządu. W związku z tym 
były rozwinięte wielkie oczekiwania i nadzieje ze strony środowi-
ska lekarskiego, że będziemy mogli zmienić warunki pracy i pła-
cy. Okazało się dosyć szybko, że byliśmy trochę naiwni myśląc, że 
samorząd będzie mógł te rzeczy załatwić. Na fali niezadowolenia 
związanego z  brakiem możliwości działania powstał związek za-
wodowy lekarzy, który miał prawo do organizowania protestów 
i strajków. W czasie mojej pierwszej kadencji musieliśmy się na-
uczyć czym jest samorząd, jak ma funkcjonować. Pamiętam miłe 
wydarzenie w czasie mojej kadencji, udało nam się powołać Ko-
misję Emerytów i Rencistów Lekarzy, która do dzisiaj jest jedną z 
wiodących w samorządzie lekarskim. Tworząc ją często powtarza-
łem”...i ty też będziesz emerytem”. 

Dwie kolejne Pana kadencje rozpoczynają się w 2005. To 
osiem lat kiedy samorząd okrzepł, ale problemów na pewno 
nie brakowało.

Tak, tak nie zabrakło. Z kadencji 2005 - 2009 najbardziej pamiętam 
strajki i protesty, których głównym organizatorem był dr Zdzisław 
Szramik ówczesny szef Związku Zawodowego Lekarzy na Pod-
karpaciu. Staliśmy się najbardziej rozprotestowanym wojewódz-
twem. Spotykał się z nami ówczesny v-ce minister Andrzej Wło-
darczyk, a potem było duże spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim 
z ministrem Zbigniewem Religą. Na skutek tych protestów doszło 
do spotkania w Ministerstwie Zdrowia. Niestety nie rozwiązało to 
problemów. W czasie tej kadencji powstała też komisja d/s zdro-
wia lekarzy, bo lekarze też przecież chorują. Komisja ta zajmuje 
ponadto stanowiska w różnych innych sprawach łącznie z tym, 
że może  odebrać prawo wykonywania zawodu, bo jak w każdym 
innym środowisku także i u nas są lekarze z różnymi problemami. 
Ostatnia moja kadencja to czas podjęcia trudnej decyzji kupna 
nowej siedziby. To był olbrzymi wysiłek emocjonalny zdając sobie 
sprawę, że nie mamy takich pieniędzy. Były oczywiście pieniądze 

odłożone bo od lat myśleliśmy o kupnie nowego lokum, ale nie 
była to kwota zabezpieczająca inwestycję. Oczywiście znalazło się 
grono złośliwych, którzy twierdzili, że kupiliśmy sobie pałac. To jest 
siedziba dla wszystkich lekarzy. Mogą z niej korzystać organiza-
cje lekarskie i stowarzyszenia pacjentów. Na przykład dzisiaj, kiedy 
rozmawiamy, na parterze jest spotkanie i opłatek chorych po usu-
nięciu krtani. Drugie towarzystwo które się tu spotyka to chorzy 
na łuszczycę. Udostępniamy to miejsce wielu organizacjom. 

Skoro jesteśmy przy inwestycja podjętych za Pana kadencji 
to myślę, że kupno mieszkania w Warszawie było bardzo do-
brym posunięciem.

Mieliśmy na tyle stabilną sytuację finansową i wzorem śląskiej izby 
lekarskiej podjęliśmy taką decyzję. Wielu lekarzy z naszej izby jeź-
dziło i jeździ do stolicy na kursy, szkolenia czy praktyki i nie muszą 
mieszkać  w nie najlepszych warunkach czy płacić duże kwoty. 
Mają swoje miejsce w Warszawie. Trzy pokoje, dwie łazienki i bar-
dzo symboliczna kwota za wynajem tego lokum. Z tego co wiem, 
cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Korzystać mogą 
lekarze i ich rodziny. To była jedna z ważniejszych decyzji inwe-
stycyjnych. 

Jak ocenia Pan z perspektywy kilkunastu lat prezesowania,
zainteresowanie lekarzy samorządem?

Spora grupa zastanawia się po co on jest i co ja będę z tego miał. 
Po drugie wola i chęć działania jest niewielka, mimo że samorząd 
jest otwarty na każdą inicjatywę. Brakuje niestety takich oddolnych 
działań. Nawet Ośrodek Kształcenia działający przy Izbie cieszył się 
tak małym zainteresowaniem, że zrezygnowaliśmy z tej formy do-
kształcania. Reasumując, samorząd nie ma dużego uznania wśród 
naszych kolegów, ale z ich strony nie było i nie ma zaangażowania 
w sprawy, które nas bezpośrednio dotyczą. Gdyby nie samorząd 
lekarze musieliby chodzić po różnego rodzaju urzędach, aby za-
łatwić wiele podstawowych spraw związanych z wykonywanym 
zawodem. W Izbie Lekarskiej mają to wszystko w jednym miejscu. 
Mimo wszystko kiedy patrzę na wiele lat mojej działalności wiem 
jedno. Naprawdę było warto. Poznałem tu wielu wspaniałych lu-
dzi, którym podobnie jak mnie chciało się chcieć.

to okres łatwy. Jak już wspomniałem trudno było o konstruktywne 
rozmowy z rządzącymi. Próbowaliśmy wpływać na kształtowanie 
polityki zdrowotnej, natomiast druga strona najchętniej chciała 
wydawać tylko polecenia. Wiele ważnych decyzji z ministerstwa 
wpływało  do Naczelnej Rady Lekarskiej, ale kiedy my w terenie 
chcieliśmy zająć stanowisko w danej sprawie okazywało się, że 
decyzje były już podjęte. Wiele prac, które wcześniej były w gestii 
Urzędu Wojewódzkiego przeszło do Izb Lekarskich, z tym że więk-
szość kosztów finansowych związanych z realizacją tych zadań 
ponosił sam samorząd pomimo zapisu o pełnej refundacji  kosz-
tów takich działań przez państwo. Wiele dyskusji i sporów było 
przy powoływaniu list konsultantów medycznych w poszczegól-
nych specjalizacjach, podobnie jak w przypadku kontraktowania 
umów z NFZ.

Podsumowując, muszę powiedzieć, że zawsze będę dobrze 
wspominał ten czas. Czas pracy trudnej, pełnej zapału i wiary, że 
robimy coś ważnego dla środowiska lekarskiego.
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Z Prac ORL

Protokół z posiedzenia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  13 sierpnia 2019r. 

Zebranie otworzył Prezes dr Wojciech Domka
Obecni wg listy obecności.

1. Zadecydowano o wyborze ławek  do ogrodu.

2. Odczytano pismo z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie z prośbą 
o wskazanie lekarza biegłego z zakresu stomatologii zachowawczej 
i endodoncji, który podjąłby się wydania opinii. Wskazano konsul-
tanta wojewódzkiego dla obszaru województwa podkarpackiego w 
dziedzinie stomatologii zachowawczej jako osobę, która może wy-
dać taką opinię.

3. Odczytano pismo Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej dr n. med. Włodzimierza Wnęka skierowane do POW NFZ 
w Rzeszowie.

4. Odczytano prośbę Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków 
koło Podkarpackie „Podaj dalej” o objęcie honorowym patronatem 
konferencji „12 października Światowy Dzień reumatyzmu”. Prezydium 
wyraziło zgodę na objęcie patronatem tego wydarzenia.

5. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego dotyczące zamia-
ru ponownego powierzenia funkcji konsultanta wojewódzkiego w 
dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dr hab. n. med. Bogumiło-
wi Lewandowskiemu. 
Prezydium pozytywnie zaopiniowało kandydata.

6. Podjęto uchwały:

322/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgowej 
izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej 
izby lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Rojek
323/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez 
podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskona-
lenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy PTL Koło w 
Tarnobrzegu
324/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez 
podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskona-
lenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy PT pedia-
tryczne Oddział Rzeszowski
325/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez 
podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskona-
lenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy A&T Dental 
Solutions s.c.
326/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Joanna Prokop
327/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza  Agnieszka Orechwo
328/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej prakty-
ki lekarskiej– dotyczy lekarza  dentysty Joanna Wojnar
329/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 

na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Katarzyna Duszkiewicz - Francka
330/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Barbara Baran
331/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Marcin Kryczko
332/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Joanna Staryszak
333/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Agnieszka Błedniak
334/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Agnieszka Błędniak
335/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Potoczna
336/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza 
Aleksandra Sienkiewicz
337/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Andrzej Zawadzki
338/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Stepan Lysak

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  27  sierpnia  2019 r. 

Zebranie otworzyła Wiceprezes dr Maria Szuber.
Obecni wg listy obecności. 

1. Informację o bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy zdecydowano 
umieścić na naszej stronie internetowej. 

2. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę dr n. med. Ewy Kaznow-
skiej na  stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pa-
tomorfologii. 

3. Zapoznano się z kosztorysem ofertowym  dot. ogrodu. 

4. Podjęto uchwały : 
Nr 339/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego  i w formie in-
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dywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewelina Nycz.
Nr 340/2019/P  w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza 
dentysty , przyznania  prawa wykonywania zawodu lekarza denty-
sty, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
dentysty Artur Waltoś
Nr 341/2019/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Łukasz Warzybok,
Nr 342/2019/P w sprawie wydania duplikatu „Prawo wykonywania 
zawodu lekarza” – dot. lekarza Karol Burdziak 
Nr 343/2019/P w sprawie wydania duplikatu „Prawo wykonywania 
zawodu lekarza” – dot. lekarza Wiktoria Dusza
Od Nr 344/2019/P do Nr 358/2019/P w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza dentysty  w celu odbycia stażu pody-
plomowego i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarzy dentystów: Monika Malatyńska, Dominika Witalis, Klaudia 
Andres, Karolina Fortuniak, Paulina Bizoń, Dominika Kaczor, Marta 
Chmura, Karolina Chmiel, Maciej Śmigiel, Adrianna Janusz, Magda-
lena Janicka, Karolina Wikiera, Lucyna Jakóbska, Paulina Nieckarz, 
Alicja Czepiela, 
Od Nr 359/2019/P do Nr 432/2019/P w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu lekarza dentysty  w celu odbycia stażu pody-
plomowego i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarzy: Michał Tara, Jaromir Kargol, Patryk Pieniążek, Anna Faryniak, 
Aleksandra Dobrowolska, Paulina Misiak  Magdalena Nieroda, Moni-
ka Hałgas, Małgorzata Dżuła Janowska, Joanna Paśko, Nataia Fornal, 
Piotr Gorlach, Iga Barańska, Mariola Charysz, Kinga Mac, Rozalia Ko-
śmider, Bartosz Socha, Bernadetta Uchman, Katarzyna Małek, Maciej 
Kuczek, Kinga Żerańska, Małgorzata Perłowska, Ernest Górski, Gre-
gory Wolosz, Oskar Dąbrowski, Justyna Pasierb, Aleksandra Micha-
łowicz, Dorota Biały, Dominika Kwiatkowska, Tomasz Kudłacz, Adrian 
Tomczyk Dominik Grzebyk, Kamil Bończak, Magdalena Kisiel, Lilian-
na Szylar, Mateusz Leśny, Monika Kosiorowska, Katarzyna Michalska, 
Monika Kolasińska, Sylwia Bielak, Agnieszka Rembisz, Joanna Zieliń-
ska, Jakub Piejko, Katarzyna Gołębiowska, Kinga Kolarska, Mateusz 
Moździerz, Anna Bereś, Anna Serwińska, Marek Mroczka, Wojciech 
Niedziałek, Zygmunt Wnuk, Anna Bocheńska, Aleksandra Sieniaw-
ska, Natalia Nikitina, Artur Florczak, Katarzyna Wasik, Aleksandra Wit-
koś, Tomasz Dryblak, Maciej Śliwa, Piotr Żuber, Paweł Domin, Tomasz 
Migdalski, Artur Kosarzycki, Sylwia Mazur, Lidia Nizioł, Weronika Hap-
taś, Dominika Ogorzałek, Kacper Florek,  Magda Poznańska, Marcin 
Lech,  Tomasz Siedlecki, Barbara Wach, Karolina Połetek, Aleksandra 
Baranowska
Nr 433/2019/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza 
dentysty, przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty Jakub Fiołek
Nr 434/2019/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków 
OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Joanna Królikowska 
Nr 435/2019/P w sprawie wpisania lekarza dentysty  na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL- doty-
czy lekarza  Dominik Hoehne
Nr 436/2019/P w sprawie wpisania lekarza dentysty  na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL- doty-
czy lekarza  Karolina Kosek- Hoehne
Nr 437/2019/P w sprawie wpisania lekarza dentysty  na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL- doty-
czy lekarza Joanna Wojnar
Nr 438/2019/P  w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej OIL- dotyczy lekarza 
Jacek Szczygielski
Nr 439/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Anna Jaroszuk - Pyrchla
Nr 440/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Krystian Romańczuk 

Nr 441/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Sandra  Bunk
Nr 442/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Rafał Dobrakowski 
Nr 443/2019/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 Sidor
Nr 444/2019/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 Pyrchla 
Nr 445/2019/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 Mirosław Szpunar 
Nr 446/2019/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 Skręt 
Nr 447/2019/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 Agnieszka Grudzińska- Raczek  
Nr 448/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Mateusz Kuffner
Nr 449/2019/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – do-
tyczy  lekarza Edward  Trafidło 
Nr 450/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Niechirurgiczna Ekspansja Szczęki z Użyciem Szczękowego Ekspan-
dera Kości (MSE)” – przez podmiot A&T Dental Solutions s.c. Ayham 
Mohsin,  Agnieszka Banaś- Mohsin 
Nr 451/2019/P w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
nt.” Aktualne  doniesienia z EULAR 2019” ‘ „Problemy nefrologiczne u 
chorych  na schorzenia reumatologiczne” ”Kwalifikacja do leczenia  
biologicznego”; „Ryzyko sercowo- naczyniowe u chorych na RZS” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo   Reumatologiczne Oddział 
Podkarpacki 
Nr 452/2019/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez Meditrans 
Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą  w Kielcach ul. Podlasie 16 C nt. „Pośrednia i 
bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim”.  

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia   Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  3 września  2019 r. 

Zebranie otworzył  Prezes Wojciech Domka.

1. Wystąpienie zaproszonych gości – kandydatów na stanowiska 
konsultantów wojewódzkich: 

dr Andrzej Wrona, dr Piotr Eichberger, dr Elżbieta Czyżyk, dr Marzena 
Janas, dr Ewa Lenart - Domka, dr Katarzyna Augustyn, dr Szymon 
Figurski, dr Artur Bijoś.  Poddano pod głosowanie  kandydatury na 
stanowiska konsultantów. Za głosowało -22 członków Rady, przy 1 
wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.

2. Zapoznano  się z pismem posła Andrzeja Szlachty dot. powołania 
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konsultanta z zakresu urologii.  Postanowiono, że Prezydium udzieli 
odpowiedzi na pismo. 

3. Podjęto  uchwały w sprawie skierowania lekarzy na staż podyplo-
mowy :
od nr 19/2019   do nr 110/2019  - dotyczy lekarzy :
Łukasz Warzybok, Michał Tara, Jaromir Kargol, Patryk Pieniążek, Anna 
Fayniak, Aleksandra Dobrowolska, Paulina Misiak, Magdalena Niero-
da, Monika Hałgas, Małgorzata Dżuła- Janowska, Joanna Paśko, Na-
talia Fornal, Piotr Gorlach, Iga Barańska, Mariola Charysz, Kinga Mac, 
Rozalia Kośmider, Bartosz Socha, Bernadetta Uchman, Katarzyna 
MałekMaciej Kuczek,Kinga Żerańska, Małgorzata Perłowska, Ernest 
Górski, Gregory Wołosz, Oskar Dąbrowski, Justyna Pasierb, Aleksan-
dra Michałowicz, Dorota Biały, Dominika Kwiatkowska, Tomasz Ku-
dłacz, Lilianna Szylar, Mateusz Leśny, Monika Kosiorowska, Katarzyna 
Michalska, Monika Kolasińska, Sylwia Bielak, Agnieszka Rembisz, Jo-
anna Zielińska, Jakub Piejko, Katarzyna Gołębiowska, Kinga Kolarska, 
Mateusz Moździerz, Anna Bereś, Anna Serwańska, Marek Mroczka, 
Wojciech Niedziałek, Zygmunt Wnuk, Anna Bocheńska, Aleksandra 
Sieniawska, Natalia Nikitina, Artur Florczak, Katarzyna Wasik, Aleksan-
dra Witkoś, Tomasz Dryblak, Maciej Śliwa, Piotr Żuber, Paweł Domin, 
Tomasz Migdalski, Artur Kosarzycki, Sylwia Mazur, Lidia Nizioł
Weronika Haptaś, Dominika Ogorzałek, Kacper Florek, Magda Po-
znańska, Marcin Lech, Tomasz Siedlecki, Barbara Wach, Karolina Po-
łetek, Aleksandra Baranowska, Ewa Mokrzycka, Monika Malatyńska, 
Klaudia Andres, Paweł Marzec, Karolina Fortuniak, Paulina Bizoń, Do-
minika Kaczor, Marta Chmura, Karolina Chmiel, Maciej Śmigiel, Ad-
ranna Janusz, Magdalena Janicka, Karolina Wikiera, Lucyna Jakóbska, 
Dominika Witalis, Alicja Czepiela, Dominika Zyś, 
Nr 111/2019 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Monika Stankiewicz   
Nr 112/2019 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Urszula Bombrych
Nr 113/2019 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy 
lekarza Michał Lachowicz 
Od nr 114/2019 do nr 1169/2019  w sprawie skierowania lekarzy na 
staż podyplomowy – dotyczy lekarzy : Monika Stankiewicz, Urszula 
Bombrych Michał Lachowicz, 
Nr 117/209 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIUL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy leka-
rza  Ewa Cieślicka
Nr 118/2019 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Ewa Cierślicka
Nr 119/2019 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza Paulina Nieckarz 
Nr 120/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 321/2019/P Pre-
zydium ORL z dnia 30 lipca 2019  w sprawie przyznania lekarzowi 
ZAPOMOGI LOSOWEJ
Nr 121/2019 w sprawie zmiany Uchwały ORL z dnia 9.11.2010 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Nr 122/2019 w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika ORL w 
Rzeszowie do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia  na przeka-
zanie środków publicznych w 2019 r. 

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  10 września  2019 r. 

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

1. Ustalono listę członków OIL w Rzeszowie  delegowanych na ob-
chody 30 –lecia Reaktywacji Izb Lekarskich. 

2. Podjęto uchwały :
Nr 453/2019/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Paweł Ośka
Nr 454/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marta Chmielewska 
Nr 455/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Ośka
Nr 456/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Kumor 
Nr 457/2019/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 Ewa Giebułtowcz - Czerniec
Nr 458/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza na podstawie umowy z 
podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza 
Jerzy Żelechowski 
Nr 459/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym i w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza na podstawie umowy z 
podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza 
Tomasz Górka.

3. Poruszono sprawy ogrodu i parkingu siedziby OIL w Rzeszowie.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  17 września  2019 r. 

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

1. Podjęto uchwały : 
Nr 460/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza  cudzoziemcowi  w celu odbycia stażu podyplo-
mowego i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Maksym Yefremov
Nr 461/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza Dorota Pabian 
Nr 462/2019/P  w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomo-
wy -  dotyczy lekarza Dorota Pabian
Nr 463/2019/P   w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomo-
wy - dotyczy lekarza Maksym Yefremov
Nr 464/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  cudzoziemcowi  w celu odbycia stażu podyplomowego i 
wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Ihor Homzar
Nr 465/2019/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy leka-
rza Marta Wrońska 

2. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
1/  odpowiedź Prokuratury Okręgowej  w Tarnobrzegu.
2/  prośba lekarza o przyznanie zapomogi losowej

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  
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Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  24 września  2019 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Wiceprezes dr Radosław Maksymowicz.

1. Podjęto  uchwały :

Nr 466/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Magdalena Reich
Nr 467/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Wojciech Kwiecień
Nr 468/2019/P  w sprawie skierowania lekarza dentystę na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza Wojciech Kwiecień 
Nr 469/2019/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Olaf Majewski

2. Zaakceptowano treść pisma do Wojewody Podkarpackiego w 
sprawie dotyczącej powoływania konsultantów wojewódzkich. 

3. Poruszono sprawy związane z parkingiem wokół siedziby izby.

Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  02 października  2019 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył  Prezes  dr n. med. Wojciech Domka.

1. Powołano Zespół Wizytacyjny  w osobach: lek. Agnieszka Bąk i 
lek. Danuta Dziuba celem dokonania oceny wykonywania zawodu 
przez lekarza (….)  w ramach praktyki lekarskiej. Zespół powołano po 
otrzymaniu pisma  od Wojewódzkiego Inspektoratu     Farmaceu-
tycznego  w Rzeszowie. 
2. Zapoznano się z „Listem otwartym”  pracowników Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w sprawie dramatycznej 
i pogarszającej się sytuacji w tym szpitalu. Członkowie Prezydium 
zadecydowali  o wystąpieniu z prośbą do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego o wyjaśnienie tej sprawy. 

3. Odczytano zaproszenie do udziału w spotkaniu przedwyborczym 
Polonii Niemieckiej i Światowej, które przesłał do OIL w Rzeszowie 
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej dr Bogdan Miłek.

4. Zapoznano się z pismem  Firmy Confido Waldemar Dobrzyński – 
dotyczy rozwiązania umowy z Firmą Confido oraz pismem Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie.
5. Odczytano zaproszenie Ks. Jacka Kaszyckiego, Kapelana Szpitala 
Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia dla środowiska me-
dycznego, na wspólną modlitwę  z okazji święta Św. Łukasza  – Pa-
trona  Służby  Zdrowia. 

6. Podjęto uchwały :
 
Nr 470/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego –dotyczy 
lekarza Patrycja Rojan.
Nr 471/2019/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż pody-
plomowy – dotyczy lekarza Patrycja Rojan.
Nr 472/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Anna Bocheńska 
Nr 473/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Agata Brożek 
Nr 474/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Magdalena Kozioł 
Nr 475/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Anna Cebulak 
Nr 476/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Aleksandra Sikora 
Nr 477/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Natalia Kamieniarz 
Nr 478/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Dominika Rudy 
Nr 479/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Natalia Pionka
Nr 480/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Marta Aszklar
Nr 481/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Marcin Musialik 
Nr 482/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisanie na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza Jakub Dąbkowski 
Nr 483/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Serce w Bieszczadach - IV Warsztaty MR i TK serca” – przez podmiot 
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 484/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Obrazowanie  za pomocą rezonansu magnetycznego” - przez pod-
miot Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkar-
packi
Nr 485/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Technologia wspomagająca zwiększenie lub utrzymanie zdolności 
funkcjonalnych osób niepełnosprawnych” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 486/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne - Pacjent trudny do terapii” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Podkarpacki 
Nr 487/2019/P  w sprawie powołania Zespołu Wizytacyjnego celem 
przeprowadzenia kontroli indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej. 
Nr 488/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Nietypowa/typowa? Semiologia napadów padaczkowych”, „Ataksje 
dziecięce w oparciu o przypadki kliniczne”; „Encefalopatia padacz-
kowa związana z niedoborem wit. B12-obraz kliniczny, prezentacja 
przypadku” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurologów Dzie-
cięcych Rzeszowski Oddział Regionalny 
Nr 489/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Warsztaty obrazowania TK – Pediatria” – przez podmiot Polskie Lekar-
skie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 490/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Warsztaty obrazowania TK – Stany nagłe” - przez podmiot Polskie 
Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 491/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
XIV Podkarpacki Kurs Rytmu Serca i Terapii Arytmii” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 492/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Służba medycyny pracy partnerem pracodawcy w rozwiązywaniu 
problemów” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Rzeszowie
Nr 493/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
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„ Choroby reumatologiczne RZS, ŁZS, choroba śródmiąższowa płuc, 
nadciśnienie płucne, zapalenie naczyń „ – przez podmiot Polskie To-
warzystwo Reumatologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 494/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Paulina Szul
Nr 495/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Jan Sroka
Nr 496/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Agnieszka Pomykacz-Dworak 
Nr 497/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Katarzyna Pietrewicz
Nr 498/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Maksymilian Masimo Błotnicki 
Nr 499/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Katarzyna Szafarz
Nr 500/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Sylwia Sieracka- Klisiewicz 
Nr 501/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Jusyna Wałachowska
Nr 502/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Piotr Latawiec
Nr 503/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Ryszard Głuszczyk 
Nr 504/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza  Piotr Małek 
Nr 505/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Anna Sobota
Nr 506/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej dotyczy lekarza Roman Kluza 
Nr 507/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej dotyczy lekarza Elżbieta Zając
Nr 508/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  prakty-
ki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej - dotyczy lekarza  Marek Gugała
Nr 509/2019/P  w sprawie wpisu  do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej – 
dotyczy lekarzy: Karolina Kosek – Hochne i Dominik Hoehne
Nr 510/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza Katarzyna Fuksa

Nr 511/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza Przemysław Rogoziński 
Nr 512/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza Ewa Kruk 
Nr 513/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza Zofia Juras – Strzelecka

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół  z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  29  października  2019 r. 

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

1. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła najnowsze projekty 
aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia :
- projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu POZ w zakresie leczenia pacjenta na odległość,
- projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony ra-
diologicznej pacjenta (uzyskiwanie 20 pkt. w ciągu 5-u lat),
- projekt rozporządzenia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdro-
wotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania 
w zakresie rodzaju świadczeń wysokospecjalistycznych, które stają 
się świadczeniami z zakresu leczenia szpitalnego,
- projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów do-
kumentacji medycznej w zakresie elektronicznej dokumentacji me-
dycznej, zmianie zasad podpisywania karty informacyjnej  z leczenia 
szpitalnego.
Radca prawny Anna Bandelak  przedstawiła również  rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia 
osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru 
przesyłek pocztowych.

2. Poruszono sprawę parkingu OIL w Rzeszowie.

3. Zapoznano się z zaproszeniem  na konferencję pt. „Niebezpie-
czeństwo  czyhające  na biegłego sądowego”  organizowaną przez 
Ośrodek ds. opiniowania Sądowo- Lekarskiego i Orzecznictwa NIL  
- zdecydowano, że biuro OIL postara się powiadomić biegłych sądo-
wych o tej konferencji.
4. Zapoznano się z Uchwałą NRL  w sprawie powierzenia OIL w Łodzi 
organizacji obchodów 100 – lecia samorządu lekarskiego. 

5.  Z pośród 4-ch złożonych ofert wybrano ofertę Firmy TRADE San-
domierz  do wykonania klimatyzacji  w  siedzibie Izby Lekarskiej.  
 
6. Odczytano prośbę Szpitala Pro- Famili  o dofinasowanie  kursu 
„Karmienie Piersią – Standard w opiece  okołoporodowej – OIL  fi-
nansuje tylko kursy lekarzom wymagane do specjalizacji dlatego też 
nie dofinansuje tej konferencji. 

7. Podjęto uchwały :
Nr 526/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  Do-
minika Kordjak 
Nr 527/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Adrianna Murdza
Nr 528/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Maciej Szczepaniak 
Nr 529/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
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du  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Paweł Zając
Nr 530/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Mateusz Bieniasz
Nr 531/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Aleksandra Pałka 
Nr 532/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Justyna Kocór
Nr 533/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Barbara Nowicka 
Nr 534/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Paweł Wójcik 
Nr 535/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Justyna Łabądź
Nr 536/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  
Paweł Kępa
Nr 537/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza  Mag-
dalena  Gołdyn- Kępa
Nr 538/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Paweł Zając
Nr 539/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Magdalena Osuchowska
Nr 540/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Monika Kryń
Nr 541/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Marta Aszklar
Nr 542/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Marzena Popiel - Stobierska
Nr 543/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Katarzyna Kluza 
Nr 544/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Aleksandra Oczoś
Nr 545/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Olaf Majewski 
Nr 546/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Magdalena Reich 
Nr 547/2019/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  Lipska 
Nr 548/2019/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  Elżbieta Kopciuch 
Nr 549/2019/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  Dorota Szuber
Nr 550/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Lidia Kluk 
Nr 551/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Robert Pyczuła
Nr 552/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  - dotyczy lekarza Kamil Skoczyński 
Nr 553/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu lecz-
niczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Renata Miazga – 
Janusz
Nr 554/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu lecz-
niczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Grzegorz Kosior 
Nr 555/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie  w miejscu wezwania i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Edyta 
Brzegowa 
Nr 556/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie  w miejscu wezwania i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jakub 
Janusz Ławiński 
Nr 557/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Fitoterapia i leki pochodzenia roślinnego” – przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie
Nr 558/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Leczenie dyslipidemii według  najnowszych wytycznych ESC 2019”- 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 559/2019/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Radiologia Wspólna Sprawa” - przez podmiot wpisany  do rejestru 
podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy 
Nr 560/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna – Sokolim Okiem” – przez 
podmiot  Visum Clinic Sp. z o.o. 
Nr 561/2019/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę MIP 
Pharma Polska 
Nr 562/2019/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę MED. 
SPACE s.c.
Nr 563/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Anatomiczne opracowanie nawet najbardziej zakrzywionych kanałów” 
– przez podmiot „DENTECH” Edward Szczęch i S-KA Spółka Jawna
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   5 listopada  2019 r. 

Obecni wg listy obecności.

1. Zaprezentowanie się kandydatów na konsultantów wojewódzkich:
- lek. Artur Harmata - ds. medycyny sportowej
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- lek. Alicja  Wysocka - ds. transfuzjologii  Klinicznej
- dr n. med. Witold Błaż - ds. neonatologii

2. Przedstawiono sprawę przeprowadzenia  remontu  mieszkania 
hotelowego w Warszawie.

3. Przedstawiono prośbę lekarza o przyznanie zapomogi losowej – 
wobec wątpliwości postanowiono sprawę przekazać do załatwienia 
przez Prezydium ORL.

4. Prezes ORL poinformował o wybranej firmie do wykonania klima-
tyzacji w siedzibie OIL.

5. Wystąpiono z wnioskiem do Naczelnej Rady Lekarskiej o przyzna-
nie Odznaczenia Meritus Pro Medici dla  dr  Mariana Wójcika. 

6. Wystąpienie przedstawicieli Firmy MERIDO  - dotyczy oprogramo-
wania medycznego, e-recept.

7. Podjęto uchwały : 
od nr 123/2019  do Nr  187/2019  w sprawie przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszo-
wie – dotyczy lekarzy : Aleksandra Rejus, Marcin Hyła, Jakub Klepacki, 
Irena Dymek, Bogdan Mac, Agata Ilnicka - Surma, Aleksandra Kwolek, 
Justyna Remiec, Małgorzata Guyot, Michał Zgurski, Anna Piotrowska, 
Dagmara Kaleta, Wojciech Balawender, Magdalena Kuźmik, Mariola 
Mazur, Beata Branach - Jaśków, Wioletta Bal, Monika Tadla, Wiktoria 
Dusza - Burdziak, Karol Burdziak, Anna Strzała - Drozd, Gabriela Żuk, 
Martyna Świerk, Agata Wisz, Elżbieta Szpiech, Magdalena Raczkow-
ska, Weronika Niemczak, Tomasz Zuzak, Paweł Ożga, Aleksandra 
Goraj, Jakub Mazurkiewicz, Wojciech Siwaszczyk, Dominika Szele-
pa, Aleksandra Chorążak, Sylwia Majorek, Katarzyna Wójciak, Mate-
usz Skowronek, Katarzyna Grabiec, Maria Kozioł, Diana Leszczyńska, 
Aleksandra Wianecka, Estera Zagojska, Karolina Andreasik, Jakub Ha-
racz, Oliwia Kopera, Kamil Sagan, Maria Kołodziej, Aleksandra Foks, 
Aleksandra Wieteska-Koguc, Paweł Guz, Seweryn Ślanda, Katarzyna 
Stasik, Rafał Grzesiakowski, Piotr BrzostowskiMonika Ceberak, Joan-
na Skrzypek, Karolina Szara, Maciej Czerwiński, Jan Ziębka, Miłosz 
Szychowska- Nowak, Weronika Kocór, Borys Kasperkiewicz, Hubert 
Sobkowicz, Michalina Mąka, 
Nr 188/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Dominika Adamska
Nr 189/2019 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Magda Sibistowicz - Galińska, 
Nr 190/2019 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Katarzyna Piątek
Nr 191 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszo-
wie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Mag-
dalena Żychowska 
Nr 192/2019 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie oceny 
zdolności do wykonywania zawodu lekarza  (uchwała poufna).
Na tym posiedzenie Rady zakończono.   

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  12  listopada   2019 r. 

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

1. Podjęto uchwały : 
Nr 564/209/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy leka-
rza Joanna Bagińska 
Nr 565/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Michał Purol
Nr 566/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Michał Janusz 
Nr 567/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Małgorzata Dulas
Nr 568/2019/P  w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Aleksandra Kandefer
Nr 569/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Paweł Małek
Nr 570/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Jakub Mazurkiewicz 
Nr 571/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Michał Wojtanowski 
Nr 572/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza   Iwona Mazur
Nr 573/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza   Dominika Adamska
Nr 574/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Mateusz Bieniasz
Nr 575/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Katarzyna Wójcik
Nr 576/2019/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza  Anna Najberg- Pawłowska
Nr 577/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy le-
karza Mateusz Klepek 
Nr 578/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy le-
karza Artur Dziedzic
Nr 579/2019 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym – dotyczy lekarza 
Mariia Isakowa
Nr 580/2019/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 Dominika Chmielewska
Nr 581/2019/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 Bartosz Sieczkowski 
Nr 582/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Golec- Saramak 
Nr 583/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
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wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Iwona Kozub
Nr 584/2019/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie  podmiotu leczni-
czego w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy-
łącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza  Tomasz Bartłomowicz 
Nr 585/2019/P  formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej wyłącznie  w zakładzie  podmiotu leczniczego w formie indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie  
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza miejscu wezwania – dotyczy le-
karza  Krzysztof Bąk 
Nr 586/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. La-
ska, A.Lutak Spółka Jawna
Nr 587/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Diagnostyka obrazowa wątroby” – przez podmiot Polskie Lekarskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 588/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Przypadki echokardiograficzne w praktyce lekarskiej” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 589/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Pulmonologa – astma oskrzelowa” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 590/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Otoskopia w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 591/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Ciekawe przypadki i nowości w ultrasonografii pediatrycznej”; ”Kwa-
sica ketonowa u dzieci - postępowanie”; „Trudności diagnostyczne w 
rozpoznaniu  krzywicy  hipofosfatemicznej”; „Niespodzianka  pod-
czas leczenia zapalenia płuc u  2- latka” – Polskie Towarzystwo Pedia-
tryczne Oddział Rzeszowski
Nr 592/2019/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„V Podkarpacka Konferencja Zabiegowa LIVE” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie

2. Ustalono, że sprawą  związaną z przyznaniem zapomogi losowej   
dla lekarza zajmie się Koleżanka  Danuta Dziuba.   

4. Zapoznano się z treścią pisma Porozumienia Podkarpackiego 
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia  kierowanego  do Ministra 
Zdrowia – dotyczy  opieki stomatologicznej uczniów. 

5. Odczytano Apele  ORL w Katowicach : w sprawie egzekwowania 
kar pieniężnych od ukaranych lekarzy oraz  w sprawie składek człon-
kowskich. 

6. Zapoznano się z pismem Prokuratury Krajowej  do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie  w sprawie podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa  pomówienia przez członków Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „ Stop Nop „  w związku z 
zamieszczeniem na portalu społecznościowym  Facebook wpisu in-
formującego o tym , że w szpitalach  na oddziałach anestezjologii i 
intensywnej terapii dochodzi do eutanazji pacjentów, wraz z wnio-
skiem o wszczęcie z urzędu postępowania o czyn ścigany z oskar-
żenia prywatnego. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  19   listopada   2019 r. 

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

1. Podjęto uchwały : 

Nr 593/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu  do rejestru – dotyczy lekarza Michał Budkowski
Nr 594/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie i wpisu  do rejestru – dotyczy lekarza Agnieszka Michniowska
Nr 595/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu  do rejestru – dotyczy lekarza Andrzej Jończyk 
Nr 596/2019/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotycz lekarza  Ewa Czubek 
Nr 597/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy  lekarza  Anna Cebulak 
Nr 598/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy  lekarza   Wojciech Warzecha
Nr 599/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy  lekarza   Beata Bury 
Nr 600/2019/P w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych  działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Marta Łukasik
Nr 601/2019/P w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych  działalność  leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej  
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Anna Szymczyk 
Nr 602/2019/P w sprawie wpisu do rejestru  podmiotów wykonują-
cych  działalność  leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza  Paula Krukierek- Pabisiak 
Nr 603/2019/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Sabina Bem  - Wlizło
Nr 604/2019/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 Krystyna Lizak 
Nr 605/2019/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 Chechliński 
Nr 606/2019/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 Agnieszka Supranowicz
Nr 607/2019/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Grudzińska–Raczek 
Nr 608/2019/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Lipska – Świerczyńska 
Nr 609/2019/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Jolanta Duszkiewicz
Nr 610/2019/P   w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Paweł Zahorski 
Nr 611/2019/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekarskiej 
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– dotyczy lekarza Władysław Sobocki 
Nr 612/2019/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ryszard Zawrzykraj 
Nr 613/2019/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki  lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza  Tomasz Klekawka
Nr 614/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki  lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy  praktyki grupowej  lekarzy : Jolanta Soboń, Jan 
Myjkowski, Małgorzata Pacholec, Barbara Dróżdż, Jerzy Jachyra, Kry-
styna Lubera, Sabina Padykuła
Nr 615/2019/P w  wpisania  do rejestru  formy kształcenia pt. „ Jesien-
na Akademia Astmy i POChP” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Oddział w Rzeszowie
Nr 616/2019/P w  wpisania  do rejestru  formy kształcenia pt. „Pylica 
płuc- stary problem , nowe wyzwania diagnostyczne” – przez pod-
miot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie
Nr 617/2019/P w  wpisania  do rejestru  formy kształcenia pt. „Do-
stosowanie odpowiedniej dawki na początku terapii chorób związa-
nych  z zaburzonym wydzielaniem kwasu solnego” – przez  Polskie 
Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu 

2. Poruszono sprawy bieżące  dotyczące  remontu siedziby  Izby.

3. Prezes  dr  W. Domka poinformował członków Prezydium  o roz-
mowie z kandydatką na pracownika  biura OIL. 

Na tym posiedzenie Prezydium  zakończono.   

Protokół z posiedzenia  Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  26   listopada   2019 r. 

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

1. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła najnowsze projekty 
aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia.

2. Podjęto decyzję o wypłacie  kwoty 1 tys. zł netto  pracownikowi, 
który na zlecenie OIL w 2019 roku  wykonywał naprawy w naszym 
mieszkaniu hotelowym w Warszawie.  

3. Prezes dr W. Domka poinformował zebranych, że dr Marian Wójcik 
został przez Kapitułę oznaczony odznaczeniem Meritus Pro Medici. 

4. Przyznano lekarzowi, który uległ  ciężkiemu  wypadkowi zapomo-
gę losową. 

5. Podjęto decyzję  o włączeniu się OIL w Rzeszowie  w kampanię 
społeczną „Wspólne Święta”.

6. Zapoznano się z pismem NFZ Podkarpackiego Oddziału – dot. le-
karza, który posługuje się nie prawidłową pieczątką.  

7. Informację  dotyczącą projektu szkoleniowego pn. „Podnoszenie 
kwalifikacji  lekarzy poprzez przeprowadzenie  ogólnopolskich stan-
daryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, 
terapii oraz profilaktyki”  realizowanego przez NIL  zdecydowano 
umieścić na stronie internetowej OIL w Rzeszowie w Rzeszowie.  

8. Podjęto uchwały : 
Nr 618/2019/P w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza dentysty cudzoziemcowi  posiadającemu prawo 
wykonywania zawodu – dotyczy lekarza Nataliya Kobylyanska

Nr 619/2019/P w sprawie przyznania prawa wykonywania lekarzo-
wi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisa-
nia na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy  lekarza  Liana 
Hospodarysko 
Nr 620/2019/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie   w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza  
Ewa Ossadnik 
Nr 621/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie   w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza  
Małgorzata Pelc
Nr 622/2019/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie   w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza  
Wiktoria Szmit
Nr 623/2019/P w sprawie przyznania ryczałtu za prowadzenie strony 
internetowej lekarzy dentystów
Nr 624/2019/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów  wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza dentysty Katarzyna Martula- Gala 
Nr 625/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Natalia  Kamieniarz 
Nr 626/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Miłosz Szychowski – Nowak 
Nr 627/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Natalia Pionka
Nr 628/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Anna Bocheńska
Nr 629/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Agnieszka Michniowska
Nr 630/2019/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 Janusz Morąg 
Nr 631/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Małgorzata Krzak 
Nr 632/2019/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą   w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Konrad Skolimowski 
Nr 633/2019/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą   w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Grzegorz Hydzik 
Nr 634/2019/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę „CO-
NVENTION +Sp. z o.o. Warsaw” Sp.K. z siedzibą  ul. Jurajska 4/19
Nr 635/2019/P  w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej
Nr 636/209/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków pro-
wadzenia kształceni a podyplomowego dla lekarzy przez Firmę Mar-
rodent Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsko – Białej

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono

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

Prawo

1. Ramowe procedury zgłoszeń alarmowych  / Dz.U 19.1703/
2. Limit przyjęć na studia lekarskie / Dz.U.19.1713/
3. Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających  / Dz.U.19.1745/
4. Zmiana rozp. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów  / Dz.U.19.1749/
5. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i dentystów w ramach rezydentury  / Dz.U.19.1789/
6. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Dz.U.19.1864/
7. Zaświadczenie o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek  / 

Dz.U.19.1893/
8. Rozporządzenie MZ w sprawie sposobu wydawania i wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej / Dz.U.19.1896/
9. Zmiana rozp. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  / Dz.U.19.1899/
10. Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologiczne  / Dz.U.19.1902/
11. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów  / Dz.U.19.1923, zm. Dz.U.19.2065/
12. Warunki wynagradzania dla niektórych jednostek ochrony zdrowia  / Dz.U.19.1925/
13. Postępowanie za środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi  / Dz.U.19.1947/
14. Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego  / Dz.U.19.1953/
15. Ogólne warunki umów na  realizację recept  / Dz.U.19.1971/
16. Zmiana rozp. w sprawie badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Dz.U.19.1995/
17. Zmiana rozp. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej  / Dz.U.19.2029/
18. Zmiana rozp. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla ratowania 

życia i zdrowia  / Dz.U.19.2035/
19. Zmiana rozp. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i sytuacji epidemiologicznej 

szpitali  / Dz.U.19.2048/
20. Zmiana rozp. w sprawie niepożądanych odczynników poszczepiennych  / Dz.U.19.2050/
21. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opieki długoterminowej / Dz.U.19.2064/
22. W sprawie szkoleń osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów  / Dz.U.19.2066/
23. Sposób dokumentowania chorób zawodowych  / Dz.U.19.2067/
24. rozp. MZ w sprawie preparatów zawierających środki odurzające, które mogą być posiadane i stosowane w celach 

medycznych  / Dz.U.19.2075/
25. Zmiana rozp. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych  / Dz.U.19.2165/
26. Zmiana rozp. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowie  / Dz.U.19.2079/
27. Zmiana rozp .w sprawie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą 

w rodzinie  / Dz.U.19.2080/
28. Zmiana rozp. w sprawie wzoru i formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach dostępu do 

technologii lekowej  / Dz.U.19.2083/
29. Rozp. MZ w sprawie specjalizacji dla diagnostów labolatoryjnych / Dz.U.19.2095/
30. Krajowy Rejestr Ablacji  Podłoż Arytmii  / Dz.U.19.2098/
31. Rozp. w sprawie zapotrzebowań i wydawania z apteki produktów leczniczych i specjalnego przeznaczenia  / 

Dz.U.19.2108/
32. Rozp. MZ w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczycieli akademickich do potrzeb urlopu dla poratowania zdro-

wia  / Dz.U.19.2117/
33. Zmiana rozp. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  / Dz.U.19.2118/
34. Świadczenia gwarantowane z zakresu poz  / Dz.U.19.2120/
35. Zmiana rozp. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  / Dz.U.19.2129/
36. Krajowy Rejestr Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia  / Dz.U.19.2131/
37. Krajowy Rejestr Mechanicznego Wspomagania Krążenia  / Dz.U.19.2190/
38. Krajowy Rejestr Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod  / Dz.U.19.2191/
39. Zmiana rozp. w sprawie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowie  / 

Dz.U.19.2194/
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Prawo

Komisja Stomatologiczna 

40. Tekst jednolity ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  / Dz.U.19.2203/
41. rozp. MZ w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę pracowników ochrony fizycznej  / 

Dz.U.19.2112/
42. Rozp. MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych  / Dz.U.19.2223/
43. Świadczenia gwarantowane  z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.19.2224/
44. Zmiana rozp. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finan-

sowania  / Dz.U.19.2225/
45. Zmiana rozp. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży , ubiegającą się o dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka i wzoru zaświadczenia  / Dz.U.19.2229/
46. Zmiana rozp. w sprawie standardów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej  / Dz.U.19.2230/

Uwaga – podłączenie do systemu P1 / e-zdrowie/
W celu podłączenia się podmiotu leczniczego  i prywatnej  praktyki do systemu P1 / e-zdrowie/ należy skorzystać z 
wniosku o nadanie uprawnień, udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po 
zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą.
Instrukcja wystawiania recept w przypadku braku podłączenia do systemu P1 znajduje się na stronie internetowej NFZ – 
oddział w Rzeszowie.

Elektroniczna dokumentacja medyczna
Z dniem 25 kwietnia 2020 r elektroniczną dokumentacje medyczną będą tworzyć dodatkowe dokumenty:
- wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
- opis badań diagnostycznych / inne niż wskazane powyżej /
Podstawa prawna – zm. rozp. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej / Dz.U.19.2029/

Spotkanie stomatologów
W dniu 21.11.2019 r. w Warszawie odbyło się Otwarte Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL w której wzięli  udział:                                                      
- przewodniczący KS OIL w Rzeszowie Radosław Maksymowicz
- sekretarz KS Beata Kożak
- członkowie KS: Barbara Ornat, Barbara Wnęk - Pieniak, Alina Nowak - Grzesiuk.

W pierwszej części spotkania prowadzonej przez Przewodniczącego KS NRL Andrzeja Cisło omówione zostały zagadnie-
nia, które były przedmiotem prac KS NRL przez ostatnie 17 miesięcy.       
 
•	 Radiologia - zmiany w ustawie Prawo Atomowe
•	 Cyfryzacja –e recepta, elektroniczna dokumentacja medyczna ( oprogramowanie, minimalne wymogi techniczne i 

funkcjonalne, bezpieczeństwo zgromadzonych przez nas w tych programach danych oraz rekompensata kosztów 
oprogramowania).

•	 Publiczne Świadczenia Stomatologiczne - (problem amalgamatu, opieka szkolna, dentobusy, niedoszacowanie 
wyceny procedur , konieczność jednakowej interpretacji procedur stomatologicznych przez oddziały NFZ na terenie 
całego kraju itp).       

•	 Kształcenie - zbyt mało miejsc przyznawanych na specjalizacje przyznawane stomatologom (3,3%).   
     

Druga część zjazdu poświęcona była sprawom należytej staranności wykonywania zawodu, zagadnieniom z domeny 
urzędu rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądów lekarskich.
Na zjeździe zostało omówionych wiele tematów ważnych dla naszego środowiska i widać było ogromne zaangażowanie 
naszych kolegów w pracę nad nimi.
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZLDokąd zmierza

ochrona zdrowia w Polsce?
To retoryczne wydawałoby się pytanie wraca jak bu-

merang przy okazji każdego „przetasowania” w poli-
tyce czy sypnięcia kolejnych obietnic wyborczych. W 

zakończonej niedawno kampanii wyborczej mieliśmy oka-
zję usłyszeć wizję dogonienia Europy Zachodniej, a może 
i świata pod względem poziomu życia, zarobków, bezpie-
czeństwa socjalnego itp. Podobne hasła słyszeliśmy już 4 
lata temu, w poprzedniej kampanii, ale z realizacją było … 
różnie. Nie można zaprzeczyć, że trochę podniosły się do-
chody społeczeństwa, że zmniejszyła się strefa ubóstwa, 
ale do poziomu starej Europy jeszcze nam daleko. Najgo-
rzej wypadła ochrona zdrowia. Mimo pewnych zmian na 
lepsze, nie udało się odrobić zaległości z kilkudziesięciu 
lat! Niewątpliwie najważniejszymi z punktu widzenia pra-
cowników wydarzeniami w ochronie zdrowia w minionej 
kadencji, było opracowanie wspólnego społecznego pro-
jektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach oraz protest 
lekarzy zorganizowany przez Porozumienie Rezydentów 
OZZL, zakończony podpisaniem porozumienia z dn. 8 lu-
tego 2018. Dzisiaj już widać, że był to bardzo iluzoryczny 
sukces.

Domena cudów w ekonomii

Każdy rodzaj działalności pojedynczych ludzi, organizacji 
czy całych społeczeństw wymaga pewnych warunków 
i przestrzegania zasad. Nie może istnieć organizacja czy 
system, który stoi w sprzeczności z zasadami ekonomii czy 
zarządzania, bo ich łamanie prowadzi zawsze do upadku 
czy bankructwa. No chyba, że jest to polski system ochrony 
zdrowia! Perpetuum mobile w wydaniu ministerstwa zdro-
wia! Pominę fakt, że system ochrony zdrowia jest głęboko 
niedofinansowany od lat, że kolejne ekipy parlamentarno 
- rządowe forsują „swoje” reformy, z których nic dobrego 
nie wynika, że społeczeństwo w dużym stopniu mentalnie 
jeszcze tkwi w socjaliźmie. To wszystko prawda i na pewno 
nie ułatwia prowadzenia zmian. Tylko czy na pewno rządy 
chcą prawdziwie zmieniać ochronę zdrowia? Czy może 
chodzi o to, by zmieniać tak, by nic się nie zmieniło? Bo 
jak inaczej możemy rozumieć manipulacje wokół ustawy 
o wzroście nakładów publicznych na ochronę zdrowia w 
latach 2019-2024? Sprytna sztuczka z liczeniem odsetka 
PKB sprzed dwóch lat pozbawia system ochrony zdrowia 
o ok. 5-10 mld zł rocznie. Przy zadłużeniu publicznych szpi-
tali sięgającym 12- 14 mld zł powoduje to brak możliwo-
ści wyjścia z zadłużenia, bo długi generują koszty odsetek! 
Ustawa przewiduje wysokość nakładów publicznych na 
rok bieżący na poziomie 4,86%, a w roku 2020- 5,03%. Przy 
wyliczeniu wysokości nakładów wg PKB z roku 2018-2080 
mld, otrzymamy kwotę 104,6 mld. Jeżeli przyjęlibyśmy wy-

sokość PKB, prognozowaną na rok 2020-2160 mld, to kwota 
przeznaczona na zdrowie wyniosłaby 108,6 mld zł, czyli o 4 
mld zł więcej. Pamiętajmy, że według opracowania Związku 
Powiatów Polskich, same koszty podwyżek płac wynikają-
ce z zawartych porozumień płacowych oraz podniesienia 
płacy minimalnej dla szpitali powiatowych wyniosą ok. 800 
ml,  a dla wszystkich publicznych świadczeniodawców 2,5- 
3 mld zł. Brak tych pieniędzy w systemie spowoduje dalszy 
wzrost zadłużenia i generowane przez nie kłopoty. Możliwe 
także jest finansowanie w roku przyszłym na poziomie 97,4 
mld, bo tak zapisano w dokumencie ministerstwa finansów 
o nazwie Wieloletni Plan Finansowy Państwa, opublikowa-
nym kilka dni temu. To byłoby o 11,2 mld zł mniej!  Od lipca 
2020 planowane jest też uwolnienie kwoty bazowej z usta-
wy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, 
co spowoduje jej wzrost z obecnych 4200 zł do średniej 
krajowej, czyli ponad 5000 zł. Będzie to kolejny „problem” 
świadczeniodawców, na który nie będzie środków w sys-
temie. Żonglerka liczbami i wskaźnikami nie jest czytel-
na dla przeciętnego obywatela RP. Dlatego warto podać 
bezwzględną wysokość nakładów na mieszkańca kraju. W 
Polsce w roku 2016  było to 731 euro, na Słowacji 1061, w 
Czechach 1193, a we Francji  3847. To najlepiej pokazuje jak 
daleko nam nie tylko do starej Unii, ale także do Czechów 
czy Słowaków. Ale na naszym rządzie nie robi to wrażenia!

Miła perspektywa

Jakby mało było problemów z ustawą refundacyjną, usta-
wą o prawach pacjenta i rzeczniku tychże praw, tzw. pa-
kietem onkologicznym i antykolejkowym, NFZ szykuje 
kolejne „ulepszenie”. Powstał chytry plan płacenia za efekty 
leczenia, oparty o zasadę zwaną Value Based Healthcare, 
zaprezentowany przez prezesa NFZ 6 grudnia, na Kongre-
sie Zdrowia Publicznego. W pewnym uproszczeniu polega 
ona na płaceniu za „wyleczenie”. Już widzę problemy ludzi 
chorych na cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, SM czy 
szereg chorób reumatologicznych. Nikt nie będzie chciał 
ich leczyć, bo nie ma gwarancji wyleczenia, a jak jej brak, 
to wszechmogący płatnik może nie zapłacić! Czy jedne ab-
surdy musimy leczyć innymi? Gdzie są eksperci, którzy wy-
myślili obecny system JGP, czyli płacenia za procedurę jako 
remedium na wszystkie bolączki sytemu ochrony zdrowia 
w Polsce? Gdzie ich wiedza, fachowość i doświadczenie, a 
także zwykła odpowiedzialność? Podejrzewam, że mogą to 
być ci sami pseudo  fachowcy, którzy teraz wymyślili płace-
nie za efekt.   Boże, uchowaj nas od takich „reformatorów”!

Ale mimo wszystko, życzę Koleżankom i Kolegom weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia! 



24 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

O e-rewolucjach w medycynie …

E-RECEPTA? JAK TO UGRYŹĆ?

Dlaczego uruchamianie e-recepty w środowisku medycz-
nym postępuje tak powoli?

Patrząc na reakcje uczestników naszych konferencji oraz wyni-
ki spotkań  to mam wrażenie, że większość, lekarz, pracowni-
ków medycznych, jak również pacjentów wciąż niewiele wie 
co to tak naprawdę jest ta e-recepta i jakie wymierne korzyści 
może ona wnosić. Jednak to nie tylko świadomość. Chodzi 
również – podejrzewam – o obawy przed zmianami, a te z ko-
lei wynikają głównie z nieznajomości tematu. 

Czy zatem procedura rozpoczęcia procesu wystawiania e-
-recepty jest bardzo złożona? Trzeba poczynić w tym za-
kresie duże nakłady?

Praktycznie każdy lekarz teraz już posiada komputer w gabi-
necie z dostępem do sieci Internet. Każda placówka wystawia 
już e-ZLA,  sprawdza uprawnienia w eWUŚ. Tak więc sprawy 
sprzętowe i infrastruktura w większości podmiotów jest prak-
tycznie gotowa.

Co zatem pozostaje zrobić?

Podmiot leczniczy (właściciel, kierownik etc.) powinien zło-
żyć wniosek o założenie konta w P1 i wygenerować certyfi-
kat poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl). Należy też wyposażyć się 
w narzędzie do podpisywania e-recept. Jednym z nich może 
być certyfikat ZUS, opcjonalnie profil zaufany lub podpis kwa-
lifikowalny. Certyfikat ZUS w zasadzie jest najwygodniejszym 
narzędziem do podpisywania e-recepty ze względu na jego 
popularność w środowisku medycznym.

Dobrze - mamy zatem sprzęt, mamy certyfikaty - co dalej?

Koniecznym staje się zakup oprogramowania, bądź jego do-
stosowanie (aktualizacja) do wersji obsługującej funkcjonal-
ność e-recepty. Tu może nastąpić niemiła niespodzianka, gdyż 
nie wszyscy dostawcy systemów medycznych mają zrealizo-
wany ten element. Kolejna sprawa to dostępność do szkoleń 
i serwisu. Ktoś musi pokazać i nauczyć tych elementów. Nie w 
każdym oprogramowaniu ta funkcjonalność działa już w spo-
sób stabilny, a nadmieńmy iż wystawienie recepty to jeden z 

newralgicznych elementów pracy z pacjentem w gabinecie. 
My, jako dostawca oprogramowania i integrator - możemy 
spać spokojnie. U nas mechanizmy są zaimplementowane, 
dostosowane i sprawnie działają. 

Dobrze, załóżmy że mamy system, wiemy jak to robić. Czy 
wystawianie e-recepty nie zabiera więcej czasu?

Właśnie nie powinno zajmować. System informatyczny posia-
dający dane pacjenta uzupełni je automatycznie z jego karto-
teki  w nagłówku recepty. Wprowadzi również dane dotyczące 
placówki oraz wystawiającego. Dobry program dodatkowo 
może wskazać  leki refundowane po rozpoczęciu wpisywania 
nazwy. Pozwoli również skorzystać z asystenta dawkowania i 
jeszcze zweryfikuje uprawnienia. Dodatkowo postara się o wy-
eliminowanie pomyłek, a co za tym idzie telefonów od farma-
ceutów, bądź pacjentów powracających do lekarza. Wiec jak 
na razie same plusy.

To fakt. Przyglądnijmy się zatem samej e-recepcie…

E-recepta to e-usługa, która stanowi cześć centralnego syste-
mu informacji medycznej udostępnionego w ramach projektu 
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnia-
nia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (zwane-
go potocznie platformą P1). Główne cele systemu e-recepty 
to ułatwienie procesu realizacji recept, ograniczenie błędów, 
optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eli-
minacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. E-recep-
ta to po prostu cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej 
recepty.  Jak wspominałem wcześniej od 8. stycznia 2020 roku 
recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektro-
nicznej. I ta data raczej się nie zmieni.
Inaczej niż w przypadku recept papierowych - jedna e-recepta 
to jeden lek. Recepty można łączyć w pakiety – np. pięciu e-re-
cept. Za to dla pacjenta to wygoda, bo każdy pojedynczy lek 
może wtedy zrealizować w innej aptece. E-recepta jest ważna 
365 dni, za wyjątkiem:
•	 na	antybiotyk	(ważność	7	dni),
•	 lek	odurzający	i	psychotropowy	(ważność	30	dni),
•	 na	preparat	immunologiczny	(ważność	120	dni).

A jak działa e-recepta w praktyce od strony pacjenta?

E- recepta. E- usługa której uruchomienie będzie niezbędne na dzień 8. stycznia 2020 w placówce medycznej. 
Stan obecny to ponad 800 000 tyś e-recept przesyłanych dziennie do systemu P1 (wg stanu na dzień 20. listopada 
2019 r.). Ponad 37,5 tyś lekarzy wystawiających e-recepty  w 6.680 placówkach. W województwie podkarpackim 
stanowią one 4,5% ogółu wystawianych recept. To wynik nienapawający optymizmem. Dlaczego jest ich tak mało? 
Z czym placówki medyczne mają największe problemy? Jak postępuje proces wdrożeń e-recepty w aptekach?  
Rozmawiam z Dariuszem Ziobro - specjalistą w dziedzinie systemów medycznych, a jednocześnie Kierownikiem 
Działu Oprogramowania Medycznego firmy MERIDO.
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O e-rewolucjach w medycynie …

Żródło: materiały promocyjne CSIOZ

Smartfon? Konto? E-mail? Każdy pewnie gdzieś z tyłu głowy 
już ma sarkastyczne stwierdzenie - „już to widzę jak seniorzy mi 
przychodzą ze smartfonem”. Po pierwsze – doceńmy starszych 
aktywnych ludzi. Oni też bardzo często są chętni na poznawa-
nie nowinek technologicznych, a po drugie – zostaje nam wciąż 
wydruk. Choć idea jest taka, aby pozbyć się papieru (przy okazji 
dołączając do globalnych działań proekologicznych i obniżając 
tym samym koszty działalności - ograniczając zakupy papieru, 
tonerów czy drukarek) to wciąż można będzie zrobić wydruk 
informacyjny, nie jest to jednak e-recepta. 
Jest jeszcze kilka innych plusów e-recepty. Pacjent nie będzie 
zawracał nam głowy, aby wypisać mu jeszcze raz leki bo zgubił 
receptę. Będzie można ograniczyć zupełnie wizyty tych, którzy 
przychodzą tylko po kontynuację terapii i kolejną receptę, bo 
pacjent otrzyma ją od razu po wystawieniu przez lekarza na 
swój telefon czy swoje konto, nie pojawiając się w gabinecie. 
Mając dostęp do historii wystawianych recept będziemy mogli 
też zweryfikować, co przepisał inny specjalista, czy leki się nie 
dublują lub co gorsze czy nie zachodzi niepożądana interakcja.
No właśnie. Jeszcze jedno – konto… Warto tutaj wspomnieć 
też o tym aspekcie – każda osoba ma założone w systemie P1 
- Internetowe Konto Pacjenta, na które może się zalogować 
poprzez użycie profilu zaufanego (www.pacjent.gov.pl). War-
to z niego aktywnie korzystać, bo w nim zawsze znajdzie się 
wszystkie recepty, które zostały wypisane, historię swoich wi-
zyt refundowanych przez NFZ. Można też stamtąd udostęp-
nić lekarzowi czy bliskim informacje o stanie zdrowia i histo-
rię przepisanych leków. Rodzice mają dostęp do kont swoich 
dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia.

Wygląda to obiecująco. Jak wygląda jednak praca w przy-
padku awarii? – awarii sprzętu, braku dostępu do Internetu?

Muszą być procedury i są przewidziane procedury awaryjne. 
W takiej sytuacji, będzie można wypisać papierową receptę. 
Poza tym trzeba dodać, iż na potrzeby osób wystawiających i 

realizujących e-receptę został stworzony poradnik z pytaniami 
i odpowiedziami zbieranymi oraz aktualizowanymi na bieżąco. 
Warto tam czasem zaglądać i uzupełniać swoją wiedzę. Do-
stępny jest on na stronie: www.ezdrowie.gov.pl/e-recepta-py-
tania-i-odpowiedzi 
Informacji warto również szukać u dostawców oprogramowa-
nia. Wystawiliśmy już e-receptę w gabinecie. Pacjent idzie wyku-
pić leki. Jak wygląda przygotowanie aptek realizacji e-recepty? 

Apteki są już gotowe od ponad 11 miesięcy na realizację 
e-recepty. Farmacja miała być przygotowana już od po-
czątku 2019 roku. W związku z tym szkolenia i wdrożenia 
mamy dawno za sobą. Przyznam szczerze, że ostatnio od-
wiedzając apteki i pytając aptekarzy jak im się pracuje z 
coraz większą liczbą recept elektronicznych, stwierdzali że 
są zachwyceni. Po pobraniu e-recepty z systemu P1 w pro-
sty sposób można realizować sprzedaż, pokazują się leki 
na stanie i tych których brakuje, wybierają się odpowied-
nie produkty, które są refundowane, eliminuje się pomył-
ki. Odpada też przechowywanie papierowych, zrealizowa-
nych recept. 

W naszym codziennym świecie stajemy się z dnia na dzień 
coraz bardziej zinformatyzowani. Większość spraw w banku 
załatwiamy przez Internet. Coraz częściej robimy zakupy w sie-
ci. Znaczną ilość spraw urzędowych możemy realizować bez 
wizyty w urzędzie. Czy automatyzacja części procesu wysta-
wiania recepty poprzez brak konieczności wpisywania danych 
ewidencyjnych pacjenta, weryfikacji jego uprawnień nie jest 
znaczącą wartością dodaną? Czy posiadanie w „zasięgu ręki” 
aktualnej bazy leków nie jest istotne? Czy zatem  z perspek-
tywy lekarza informacje dotyczące interakcji oraz możliwość 
przekopiowania lekoteriapii  z poprzednich wizyt nie są zna-
czące? Na te pytania odpowiedzi wydają się oczywiste. 

W tym miejscu chciałbym zachęcić Państwa do śledzenia ar-
tykułów z cyklu „O e-rewolucjach w medycynie …” gdzie po-
staramy się przedstawiać zagadnienia nowych technologii w 
przystępny sposób. Będziemy pisać dla Państwa o cyberbez-
pieczeństwie, RODO, e-skierowaniach, elektronicznej doku-
mentacji medycznej i wielu innych tematach, które przyniosą 
nam e-(r)ewolujce…

Autorami artykułu są:

Dariusz Ziobro –Kierownik Działu Oprogramowania Medycznego w 
firmie informatycznej MERIDO, który wdraża oprogramowanie oraz 
wspiera swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem szpitale, przy-
chodnie, gabinety i indywidualne praktyki lekarskie.

Paweł Lew – Dyrektor Zarządzający w firmie MERIDO, która za-
pewnia także wsparcie IT, serwis teleinformatyczny oraz pomoc w 
rozliczeniach kontraktów z NFZ dla aptek, sklepów medycznych i 
służby zdrowia.
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Leczenie uzdrowiskowe po zmianach prawnych
Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpital-
nego lub ambulatoryjnego, stosowanego gdy w celu od-
zyskania sprawności po chorobie lub wypadku pacjent wy-
maga określonych zabiegów. W leczeniu uzdrowiskowym 
wykorzystywane są w miarę możliwości różne bogactwa 
naturalnych i czynniki fizyczne, tj. wody mineralne, borowi-
ny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykotera-
pia i kinezyterapii. W czasie pobytu w zależności od profilu 
uzdrowiska i jego możliwości, a także od potrzeb i wskazań 
można skorzystać między innymi z kąpieli leczniczych i ćwi-
czenia w basenach, kuracji pitnych i  inhalacji, natrysków, 
biczów szkockich, masaży wodnych, zawijań i okładów, 
ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradź-
więków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu 
leczniczego czy gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.
Od 19 lipca 2019 r.  zmieniły się zasady dotyczące leczenia 
uzdrowiskowego. Ich zakres jest znaczny i służyć ma kilku 
celom, którym przyświeca ułatwienie dostępu do osób, 
które faktycznie potrzebują tej formy pomocy.

1. Możliwość wystawienia kolejnego skierowania 
jedynie w przypadku, w którym od dnia zakończenia 
poprzedniej terapii upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
Wprowadzenie powyższego rozwiązania podyktowane 
było stale wzrastającą liczbą osób, które często natychmiast 
po zakończeniu pobytu w uzdrowisku, ponownie składały 
kolejne skierowania, wydłużając tym samym czas oczekiwa-
nia na potwierdzenie skierowania. Z danych NFZ wynika, że 
co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływało 
ok. 0,5 mln skierowań, z czego ok. 1/3 stanowiły skierowa-
nia, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od 
dnia ostatniego zakończonego leczenia. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że lekarz wystawiający nowe skierowanie za-
raz po zakończeniu przez pacjenta poprzedniego leczenia 
albo rehabilitacji, nie jest w stanie właściwie ocenić wpły-
wu właśnie zakończonej terapii na stan zdrowia pacjenta z 
uwagi na zbyt krótki czas, jaki upłynął od jej przebycia.
Wprowadzenie nowej regulacji niewątpliwie przyczyni się 
do bardziej równomiernego i przejrzystszego zapewnienia 
dostępu do świadczeń dla pacjentów i będzie miało zna-
czący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na leczenie 
uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Zaznaczyć 
należy, że przepis ten nie ma zastosowania do dzieci oraz 
do osób dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów 
uzdrowiskowych.

2. Usunięcie kompetencji lekarza wystawiającego 
skierowanie do określenia miejsca i rodzaju leczenia 
uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
Określenie miejsca i rodzaju, nigdy nie było wiążące dla le-
karza specjalisty dokonującego potwierdzenia skierowania, 
zatem jest to pozycja zbędna i jej usunięcie nie ma nega-
tywnego wpływu na system obsługi skierowań. Do tej pory 
umieszczona przez lekarza na skierowaniu propozycja np. 
miejsca skierowania pacjenta w istocie pozostawała bez 
znaczenia, gdyż dopiero lekarz specjalista, zatrudniony 

w oddziale wojewódzkim NFZ, dokonujący oceny zasad-
ności skierowania, posiadał wiedzę, które z zakładów lecz-
nictwa uzdrowiskowego prowadzą świadczenia w zakresie 
profilu determinowanego jednostką chorobową, stanowią-
cą podstawę skierowania, wraz z oceną schorzeń współist-
niejących oraz innych danych medycznych, wynikających z 
treści skierowania lub dołączonej dokumentacji medycznej 
oraz dostępnością miejsc w zakładach lecznictwa uzdro-
wiskowego. Lekarz proponujący w skierowaniu pobyt w 
danym uzdrowisku nie posiada wiedzy co do ilości, profi-
lowości i dostępności miejsc udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej na terenie kraju.
Ewentualne późniejsze rozbieżności między zapropono-
wanym miejscem leczenia albo rehabilitacji a miejscem 
przyznanym przez oddział wojewódzki NFZ, często rodzi-
ły niezadowolenie pacjentów, przekonanych o pobycie w 
uzdrowisku określonym przez lekarza wystawiającego skie-
rowanie. Mając na uwadze, że sytuacje takie często powo-
dowały rezygnację pacjentów z przyznanego świadczenia 
lub też ponawianie skierowań celem uzyskania pożądane-
go miejsca realizacji świadczeń, wprowadzenie propono-
wanej zmiany należy uznać za zasadne. 

3. Obowiązek dostarczenia skierowania do od-
działu wojewódzkiego NFZ, w terminie 30 dni od dnia 
jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skiero-
wania.
Powyższe rozwiązanie miało na celu ujednolicenie trybu 
obsługi skierowań m.in. względem skierowań na rehabili-
tację leczniczą, które także zachowują ważność przez okres 
30 dni od dnia wystawienia. W ocenie Ministra Zdrowia, 
brak terminu ważności skierowania, powodujący jego funk-
cjonowanie przez nieokreśloną długość czasu, był sytuacją 
wysoce niepożądaną. W szczególności należy zauważyć, że 
skierowanie takie mogło być przekazane do oceny oddzia-
łowi NFZ w dowolnym momencie od dnia jego wystawie-
nia, często rodząc sytuację, w której lekarz specjalista NFZ 
dokonywał oceny skierowania, nieodzwierciedlającego fak-
tycznego stanu zdrowia pacjenta kierowanego do uzdro-
wiska. W konsekwencji, lekarz NFZ oceniając skierowanie 
działał na podstawie niepełnych informacji na temat stanu 
zdrowia pacjenta, co w przypadku potwierdzenia skierowa-
nia i wyjazdu pacjenta do uzdrowiska, mogło skutkować 
odmową leczenia albo rehabilitacji na miejscu planowanej 
realizacji świadczeń. 

4. Zniesienie obowiązku weryfikacji skierowań po 
upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia.
Wprowadzenie powyższych zmian postulowane było m.in. 
przez środowisko lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
i uzasadnione jest faktem przekroczenia w większości od-
działów wojewódzkich NFZ 18 miesięcy czasu oczekiwania 
na leczenie sanatoryjne osób dorosłych, co rodziło koniecz-
ność dokonania weryfikacji znacznej większości skierowań 
oczekujących na potwierdzenie, często związanej z wizytą 
pacjenta u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania 
diagnostyczne. Mając na uwadze, 

Warto wiedzieć
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że w przypadku skierowań, wystawionych przez lekarzy 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czas oczekiwania 
często przekracza termin weryfikacji skierowania, w konse-
kwencji dochodziło do wydłużenia kolejki osób oczekują-
cych do poradni. 
Z danych NFZ wynika, że przeprowadzenie czasochłon-
nego i kosztownego procesu weryfikacji skierowań po 18 
miesiącach od dnia ich wystawienia, nie dawało gwarancji 
aktualności informacji o stanie zdrowia pacjenta kierowa-
nego do uzdrowiska. 
W praktyce, lekarze ubezpieczenia zdrowotnego zwykle 
odsyłali zweryfikowane skierowania, nie uwzględniając 
aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności 
powstałych od czasu wystawienia skierowania przeciw-
wskazań do leczenia uzdrowiskowego, co w konsekwen-
cji mogło prowadzić do skierowania przez oddział woje-
wódzki NFZ do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 
uzdrowiskowej pacjenta, posiadającego przeciwwskazania, 
uniemożliwiające realizację świadczeń. Pacjent taki, w przy-
padku stawienia się w uzdrowisku, po przeprowadzeniu 
badania wstępnego był informowany o braku możliwości 
skorzystania ze świadczeń, co z jednej strony spotkało się 
z jego niezadowoleniem, gdyż ponosił koszty dojazdu do 
uzdrowiska i rezerwował własny czas na pobyt, a z drugiej 
czyniło proces leczenia nieskutecznym i rodziło koszty po 
stronie świadczeniodawców, rezerwujących pacjentowi 
miejsce na czas terapii. Wiązało się to również z ponosze-
niem przez oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych kosz-
tów, związanych z wysyłką skierowań. 
Na korespondencję ze świadczeniodawcami w zakresie 
weryfikacji skierowań, oddziały wojewódzkie Funduszu 
wydały w roku 2015 ok. 1,4 mln zł, w roku 2016 – ok. 1,5 
mln zł, natomiast w roku 2017 koszty wysyłki skierowań do 
weryfikacji wyniosły ok. 2 mln zł. Proponowana zmiana nie 
wpłynie negatywnie na system realizacji świadczeń z zakre-
su lecznictwa uzdrowiskowego, jednocześnie zapewniając 
znaczne oszczędności środków publicznych.

5. Wprowadzono obowiązek realizacji badania 
RTG klatki piersiowej jedynie w przypadku stwierdze-
nia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych.
Należy zaznaczyć, że rozwiązanie takie stanowi realizację 
postulatu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Po-
rozumienie Zielonogórskie, którzy wystąpili z wnioskiem 
o zaprzestanie kierowania pacjentów na badania radiolo-
giczne klatki piersiowej w związku z wystawianiem skiero-
wań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowi-
skową, wskazując na szkodliwość napromieniowania przy 
wykonywaniu tego badania oraz znikomą przydatność dia-
gnostyczną. 

6. Umieszczenie na skierowaniu pozycji, w której 
lekarz kierujący zobowiązany będzie określić fakt prze-
bytego przez pacjenta w ciągu 5 lat poprzedzających 
wystawienie skierowania leczenia onkologicznego.
Podyktowane jest to koniecznością przekazania do NFZ in-
formacji, mających istotny wpływ na możliwość dokonania 
prawidłowej weryfikacji skierowania. Mając na uwadze, że 
wystąpienie okoliczności przebytego leczenia onkologicz-
nego, stanowiącej często przeciwwskazanie do leczenia 
uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej jest czynni-
kiem możliwie dyskwalifikującym z tej formy leczenia na-

wet po upływie kilku lat od zaistnienia, zasadnym wydaje 
się być wyszczególnienie w przeprowadzanym wywiadzie 
lekarskim tej informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

----------------------------

O wyborze rodzaju leczenia uzdrowiskowego decydu-
je lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej. 
Wybór po stronie pacjenta to tylko możliwość leczenia 
ambulatoryjnego. Wśród typów tej form leczenia wy-
różnione zostały:

•	 Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt 
trwa 21 dni i jest bezpłatny.

•	 Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - 
pobyt trwa 21 dni, pacjent ponosi częściowe koszty 
zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności 
uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.

•	 Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu 
uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni i jest bezpłatny.

•	 Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanato-
rium uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, pacjent po-
nosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, 
wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu 
pokoju i sezonu.

•	 Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 18 
roku życia - pobyt trwa 27 dni, bezpłatny, uzdrowisko 
zapewnia naukę w ramach szkoły podstawowej, gim-
nazjum i liceum ogólnokształcącego.

•	 Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci pod 
opieką osoby dorosłej od 3 do 6 roku życia - pobyt trwa 
21 dni, dla dzieci bezpłatny, opiekun dziecka ponosi 
pełny koszt pobytu według cennika zakładu lecznictwa 
uzdrowiskowego.

•	 Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych i 
dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, pacjent we 
własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.

Wykaz uzdrowisk w Polsce:

•	 Uzdrowiska nizinne (18): Augustów, Krasnobród, Busko 
Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczał-
kowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, 
Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszo-
wice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój

•	 Uzdrowiska nadmorskie (6): Kamień Pomorski, Świnouj-
ście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki

•	 Uzdrowiska podgórskie (14): Cieplice Zdrój, Piwnicz-
na Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole 
Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwo-
nicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Mu-
szyna Zdrój, Wapienne

•	 Uzdrowiska górskie (8): Jedlina Zdrój, Szczawnica, Kryni-
ca Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, 
Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój

•	 Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym (1): 
Wieliczka

Opr. Rafał Śliż rzecznik NFZ Oddział w Rzeszowie 

Warto wiedzieć
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Mam trochę zawodowych marzeń
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Sławomirem Snelą kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

Panie profesorze od jak dawna prowadzone jest w Szpi-
talu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie leczenie ortope-
dyczne?

Oddział ortopedii dzieci liczy dwadzieścia lat, ortopedii 
dorosłych jest o dwa lata „młodszy”, natomiast klinika funk-
cjonuje od czterech lat, łącząc dwa wspomniane oddziały.   
Wykonujemy praktycznie wszystkie działania. Nie mamy 
tylko dwóch. Po pierwsze tak zwanej pierwotnej onkologii, 
a więc nie leczymy nowotworów kości zarówno u dzieci jak 
i u dorosłych. Aczkolwiek u dorosłych zajmujemy się nowo-
tworami przerzutowymi, których konsekwencją są złama-
nia. Dzieci natomiast  podlegają centralnemu leczeniu w 
Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Onkologią pierwot-
ną guzów  zajmuje się w ortopedii na Podkarpaciu oddział 
w szpitalu w Brzozowie. Mam nadzieję, że za jakiś czas, on-
kologia być może nawet jako oddzielny szpital będzie także 
w Rzeszowie. 
Nie robimy także zabiegów na rękach związanych z replan-
tacją czy mikrochirurgią. Tego typu operacje wymagają 
specjalistycznego sprzętu i dofinansowania z Funduszu.  
Działania takie prowadzone są tylko w kilku ośrodkach w 
kraju. Oprócz tych dwóch wspomnianych specjalizacji 
wszystkie pozostałe są praktykowane na naszym oddziale. 

Z jakimi schorzeniami najczęściej trafiają na oddział 
dzieci i młodzież. Są to urazy powypadkowe?

Stanowią one około 40 procent naszych interwencji, reszta 
to zabiegi planowe. Tak zwana „urazówka” jest u dzieci ściśle 
związana z sezonem. W tej chwili późną jesienią mamy spo-
kojny przejściowy okres, najgorzej jest latem i zimą. Jeżeli 
mówimy o zabiegach planowanych u dzieci to zauważa-
my pewne zmiany na przestrzeni lat. Kiedyś dominowały 
wady bioder głównie ich dysplazja, które dzięki profilaktyce 
i specjalistycznemu programowi obowiązującemu w całej 
Europie zostały praktycznie zlikwidowane. Dzisiaj zdecydo-
wanie więcej - przede wszystkim młodzieży - przychodzi z 
urazami tak zwanymi sportowymi. Moda na ruch, aktywny 
tryb życia zwiększa zagrożenie kontuzjami. Dominują tu 
zabiegi artroskopowe. Sporo operacji związanych jest ze 
skoliozami, w których wykorzystuje się tzw. „pręty dedyko-
wane” wykonane pod indywidualne zamówienie pacjenta. 
Jeżeli chodzi o urazówkę wśród dorosłych współpracu-
jemy ze Szpitalem Miejskim i św. Rodziny w Rudnej i co 
trzeci dzień mamy tzw. dyżury aktywne. Na każdy z nich 
przyjeżdża nieraz po kilkunastu pacjentów. Ta rotacyjność 
sprawia, że każdy z nas co dwa dni jest nieco odciążony. 

Ale pamiętajmy na naszym oddziale jest centrum urazowe, 
więc niezależnie od dnia,  jeżeli jest to uraz wielomiejscowy, 
chorzy z całego województwa kierowani są do nas. Czyli 
pełna gotowość u nas jest każdego dnia. Jeżeli mówimy o 
operacjach planowanych wśród dorosłych to dominują tu 
endoprotezoplastyki w tym coraz częściej rewizyjne i bar-
dzo już zaawansowane operacje kręgosłupa. 

Jak liczne są to oddziały?

W tej chwili na obu oddziałach mamy 73 łóżka, na dziecię-
cym 30 na dorosłym 43. Tych łóżek mogłoby być nawet 
mniej, ale do tego potrzebna jest większa częstotliwość 
operacji. Te niestety uzależnione są, o czym wiadomo od 
dawna, od dostępności do lekarzy anestezjologów. 

Powstanie kliniki związane jest przede z edukacją stu-
dentów kierunku lekarskiego. Jak godzicie zadania me-
rytoryczne z praktycznymi ?

Na oddziale jest czterech asystentów zajmujących się stu-
dentami, którzy zatrudnieni są w Uniwersytecie Rzeszow-
skim, a u nas pracują na kontrakcie. 
W związku z coraz większą liczbą operacji zwiększyła się 
liczba rezydentów. Kiedy powstała Klinika rezydentów było 
sześciu teraz jest piętnastu. Samych studentów kierunku 
lekarskiego w pierwszym roczniku mieliśmy niespełna 120, 
kolejny rocznik będzie już liczył 150 osób. Ponadto zajęcia 
maja też studenci fizjoterapii czy wydziału pielęgniarskiego.  

Oprócz wiedzy i umiejętności medycznych ważnym ele-
mentem funkcjonowania oddziału jest sprzęt. Jak moż-
na ocenić stan posiadania?

Ten podstawowy jest. Natomiast przydałoby się trochę bar-
dzo specjalistycznego i nowoczesnego. Niestety to związa-
ne jest z finansami. W tej chwili jesteśmy na etapie zakupu 
programu do planowania przedoperacyjnego. Pobiera się 
zdjęcie z tomografii komputerowej czy z prześwietlenia 
rentgenowskiego i ten obraz program opracowuje. My 
wklejamy różne opcje, a program pokazuje nam efekt po 
zabiegu. Marzy mi się prawdziwa nawigacja do kręgosłu-
pa, aby operować pod kierunkiem komputera, który steruje 
naszymi działaniami, taki ortopedyczny  GPS. Tak więc mam 
trochę marzeń, ale te działania związane są z nakładami fi-
nansowymi, których nie mamy pod dostatkiem. 

Dziękujemy za rozmowę
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Tradycje związane
ze Świętami Bożego Narodzenia

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest szczególnym 
dniem w roku. Często określana była jako Dzień Godny lub 
Święto Godnie. Nazwy te wywodzą się jeszcze z okresu śre-
dniowiecza, około XV w., ówcześni w wigilię Świąt Bożego 
Narodzenia obchodzili również zakończenie starego roku. 
Zgodnie z wierzeniami był to dzień, którego skutki odczu-
wane będą przez cały kolejny rok. Wszystkie zdarzenia jakie 
miały miejsce w Wigilię miały się powtarzać, aż do następ-
nego grudnia. Dlatego też dzień ten stawał się okazją do 
pogodzenia się skłóconych sąsiadów czy zwaśnionych ro-
dzin. Stąd właśnie wzięły się nazwy Gody lub Święta God-
nie, które można jeszcze spotkać w niektórych regionach 
województwa podkarpackiego. Wierzono, że wszystko co 
wydarzy się w Wigilię będzie miało konsekwencje w całym 
następnym roku, dlatego też dzień ten wypełniony był nie 
tylko krzątaniną, przygotowaniami do uroczystej wieczerzy, 
ale również odczytywaniem przyszłości 

i prowokowaniem losu - respektowanie zwyczajowych 
zakazów i nakazów miało przynieść w nadchodzącym roku 
pomyślność, urodzaj i zdrowie. 

Uważano, że nie można być w ten dzień leniwym. Dlate-
go też pracę rozpoczynano już od wczesnych godzin ran-
nych. Dobra gospodyni nie mogła usiąść i odpocząć, aż do 
rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej, kobiety musiały cały czas 
pracować, aby zapewnić urodzaj i związaną z tym pracę w 
gospodarstwie. Natomiast mężczyźni, przynosili z lasu kilka 
drewienek, a w późniejszych wiekach choinkę, aby zapew-
nić „przybywanie”, „darzenie” w gospodarstwie. W związku z 
tym, że na Podkarpaciu mieszały się kultury różnych krajów 
pojawił się zwyczaj strojenia choinki. Przyjął się on dość 
późno bo dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Pojawienie 
się bożonarodzeniowego drzewka wiąże się z przybyciem 
niemieckich czy też austriackich kolonistów, którzy miesz-
kali na terenie naszego kraju podczas zaborów. Najpierw 
zwyczaj zdobienia drzewka przejęli mieszkańcy miast. Na 
wsiach dość długo dominowała ludowa ozdoba, tak zwana 
„podłaźniczka”. Była to ucięta gałąź sosny, świerku lub jodły 
wieszana pod sufitem. Na niej również wieszano dekoracje, 
które potem przeniesiono właśnie na choinkę. Dawniej na 
wsiach przyniesienie choinki do domu miało cechy kradzie-
ży obrzędowej: gospodarz rankiem w Wigilię udawał się do 
lasu a wyniesiona z niego choinka czy gałęzie, „ukradzione” 
innemu światu, za jaki postrzegany był las, miały przynieść 
złodziejowi szczęście. Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami 
choinkowymi były ciastka, pierniczki (wypiekane często w 
kształcie serca), orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie jabłusz-
ka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby 
z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy 
i źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wi-
gilijny zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Każda z ozdób 
zawieszona na Choince miała swoje znaczenie. Gwiazda 

Betlejemska, którą umieszczano na szczycie drzewka od 
ubiegłego wieku, miała pomagać w powrotach do domu 
z dalekich stron. Oświetlenie choinki broniło dostępu złym 
mocom, a także miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenia lu-
dzi. Jabłka zawieszane na gałązkach symbolizowały biblijny 
owoc, którym kuszeni byli przez diabła  Adam i Ewa. Póź-
niej zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie 
zapewnić miały zdrowie i urodę. Orzechy zawijane w sre-
berka nieść miały dobrobyt i siłę. Papierowe łańcuchy przy-
pominały o zniewoleniu grzechem, zaś w ludowej tradycji 
uważano, 

że łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi oraz chronią 
dom przed kłopotami. Dzwonki oznaczają dobre nowiny i 
radosne wydarzenia. Natomiast anioły mają opiekować się 
domem. Choinka nie mogła się wywrócić, ponieważ wróży-
ło to rychłą śmierć któregoś z domowników. 

Skrupulatnie przestrzegano zakazu pożyczania czego-
kolwiek, a także wynoszenia odzieży i zboża z komory aby 
w domu nie ubywało. Nie można było używać igły ani ni-
czego naprawiać, aby w ciągu następnego roku nic się nie 
psuło i nie wymagało naprawy. Wierzono również, że na-
leży oddać wszystkie długi, aby stare nie ciążyły a nowych 
nie trzeba było zaciągać. Z kolei pożyczenie jakiegoś przed-
miotu od Żyda miało zapewnić pomyślność. 

Wierzono także, że jeśli ktoś wstając kichnął, miał być 
szczęśliwy i zdrowy przez cały następny rok. Uważano, że 
gdy drzewa w sadzie wigilijnym rankiem pokryte były szro-
nem, to rok miał być urodzajny. Po Wigilii natomiast szło się 
do sadu i obuchem  siekiery uderzało się w drzewa żeby 
dobrze rodziły, każde drzewo obwiązywało się powrósłem 
ze słomy żeby się darzyło. Unikano też picia wody sądząc, że 
wypicie jej w wigilię spowoduje ciągłe pragnienie. Ponad-
to  wodę uważano za główne pożywienie roślin dlatego 
też człowiek nie powinien jej zabierać. Wierzono też, że w 
wodzie zamieszkują złe moce, demony, które mogą zagra-
żać człowiekowi, dlatego nie jedzono podczas wieczerzy 
potraw pochodzących z wody. Wielu etnografów zauważa, 
że popularnych współcześnie ryb dawniej nie było wśród 
wigilijnych potraw. Spożywało się jedynie to, co się rodzi w 
lesie, ogrodzie i na polu, czyli orzechy laskowe, miód, grzy-
by, warzywa, owoce, płody rolne. 

Ciekawym przesądem był ten, który mówił, iż jeśli któ-
raś mężatka pragnie śmierci męża, wystarczy, że wczesnym 
rankiem zmówi pod najbliższą gruszą 7 pacierzy, a życzenie 
zostanie spełnione. Ten sam rytuał miał dotyczyć też ma-
rzenie panny o zamążpójściu. Mówiono, że z której strony 
w Wigilię pierwszy pies zaszczeka to z tej strony przyjdzie 
do panny przyszły kawaler. W niektórych wsiach panny 
po wyjściu na dwór wołały: „Szczekaj pies, gdzie mój jest”. 
Taki sam przesąd dotyczył palenia zapałki, w którą stronę 
przekrzywi się spalone drewienko z tej przyjdzie kawaler. 
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Gdzie indziej nawoływały i czekały z której strony odezwie 
się echo. Liczyły też kołki w płocie powtarzając kolejno: „ka-
waler, wdowiec” lub „młody, stary” lub zrzucały buty z nóg w 
stronę drzwi - jeśli but upadł noskiem, panna miała wyjść za 
mąż, gdy zaś spadł obcasem - pozostać w nadchodzącym 
roku w stanie panieńskim. W niektórych wsiach dziewczyny 
ciągnęły spod obrusa źdźbła siana - ta która wyciągnęła zie-
lone miała się wydać za mąż. Ciekawą wróżba było rzucanie 
kotu tzw. „kogutków” wigilijnych, czyli klusek doprawianych 
tak jak kutia. Ta panna, której kluski kot pierwszej spróbował 
miała wyjść następnego roku za mąż, panny więc maczały 
rzucane kluski w tłuszczu, obtaczały w cukrze i innych ła-
kociach, tak by zachęcić kota do zjedzenia tej, a nie innej. 
W niektórych wsiach zamążpójście wróżono także z cebuli, 
którą rozbierano na tyle łupin ile panien w domu i sypano 
do nich sól. Tej, której sól zawilgotniała wróżono zamąż-
pójście. Gwarancję znalezienia pracowitego męża dawało 
zaś uprzędzenie choćby jednej nici lnu przez pannę. Jeśli 
dziewczyna chciała być piękna i zdrowa, wystarczyło, iż 
umyje się wodą, do której uprzednio wrzuciła czosnek lub 
srebrną monetę. 

Ważne też było kto tego dnia odwiedza dom. Jeśli pierw-
sza do domu weszła kobieta, to znak, że albo ktoś umrze, 
albo dom nawiedzą inne nieszczęścia, dlatego widząc nad-
chodzącą niewiastę ryglowano drzwi lub wyrzucano ją siłą, 
tak by nie przekroczyła progu domu. Mężczyzna oznaczał 
szczęście, pod warunkiem jednak, że nie był ubrany w ko-
żuch, bo wówczas zwiastował choroby. W niektórych po-
wiatach także i odwiedziny kobiety mogły stanowić dobrą 
wróżbę. 

W powiecie jasielskim np. wierzono, że gdy dom pierw-
sza w Wigilię odwiedzi niewiasta, to w gospodarstwie na 
wiosnę wylęgną się same kokoszki, gdy zaś mężczyzna – to 
koguty. W przeworskim przyjście kobiety oznaczało uro-
dzenie cieliczki, mężczyzny zaś – byczka. W większości miej-
scowości kobieta jednak oznaczała nieszczęście, stąd też 
praktykowano między sąsiadami zwyczaj wysyłania wcze-
snym rankiem nawzajem do siebie młodych chłopców, 
by to oni jako pierwsi nawiedzili dom sąsiada. „Połaźnicy”, 
zwani też „szczęściarzami” recytowali wierszowane życze-
nia: „Winszuje Wom szczynścio, zdrowio, samego dobrego, 
roku fortunnego, a po śmierci królestwa niebieskiego” lub 
„Daj Wam Boże na ten Nowy Rok, żeby Was nie bolała gło-
wa ani bok. Żeby się Wam darzyło, mnożyło w każdym kąt-
ku po dzieciątku. Byście mieli wołków, jak w płocie kołków, 
Cieliczek - jak w lesie mrowiczek, By na Waszym polu stał 
snop przy snopie, kopa przy kopie, A gospodarz między ko-
pami, jak miesiąc między gwiazdami” albo „Daj Wam Boże 
pełno wszędzie, w kumorze i na grzędzie. By się Wam dzie-
ci chowały, byście mieli pełno bydła, by cielęta i źrebięta 
w oborze skakały, a krowy po skopcu mleka dawały, by się 
Wam pszczoły roiły w pasiekach, byście mieli pełno zboża w 
sąsiekach!”. W zamian za takie życzenia dostawali „szczodra-
ki” – dorośli wódkę, a dzieci pieczywo. Tradycja ta wywodzi 
się z kresów wschodnich i w niektórych regionach podtrzy-
mywana jest do dnia dzisiejszego, chociaż częściej w dzień 
Nowego roku niż w Wigilię. 

Przepowiadano też pogodę. W tym celu patrzono jakie 
jest niebo - jeśli gwieździste, żniwa miały być suche i sło-
neczne. Innym zwyczajem było rozbieranie cebuli na 12 

łupin i wsypywanie do każdej soli. Ustawione rzędem łódki 
z solą ustawiano na oknie przed „pośnikiem”, a o północy 
sprawdzano, w której z nich sól zawilgotniała, co znamiono-
wało deszczowy miesiąc.

Przed wieczerzą, zwaną też „pośnikiem” lub „łobiodem” 
gospodarz wrzucał do miski z wodą monety, by wszyscy 
myjąc się nią, zapewnili sobie dostatek na kolejny rok. Pod 
stołem lub na stole kładziono siekierę lub inne metalowe 
narzędzie, co chroniło wszystkich od bólu w krzyżach. Na 
stole kładziono też nożyczki na zamążpójście panien lub 
ożenek kawalerów oraz klucze, by do domu nie dostał 
się żaden złodziej. Układano również ząbki czosnku, któ-
rych obecność miała pozwolić odpędzić „złego”, który miał 
być tak łatwo wyczuwalny jak zapach czosnku. Obecność 
czosnku miała także przeciwdziałać chorobom gardła. 

Przed wieczerzą nie wypatrywano wówczas - jak dziś - 
pierwszej gwiazdki. Wigilia zaczynała się od wejścia gospo-
darza, który wnosił jeden lub cztery snopy zboża różnych 
gatunków i ustawiał je w kątach izby. Dopiero gdy gospo-
darz zaprosił na wieczerzę, dzielono się opłatkiem macza-
nym w miodzie i jedzono równocześnie czosnek, często 
nawet w koszulce, czyli nieaobrany, tradycja ta żyje nadal 
w niektórych okolicach. Natomiast zgodnie z najstarszą tra-
dycją, sięgającą jeszcze średniowiecza, kolacja wigilijna nie 
była podawana na stole, ale jedzono ją na stojąco, nabiera-
jąc jedną łyżką ze wspólnej misy, ustawionej na środku izby. 
Gdy w XIX stuleciu upowszechniły 

się wieczerze przy stole, zasiadano do nich boso. Uwa-
żano bowiem, że jest to tak ważna uroczystość, że buty mo-
głyby zszargać jej świętość. Uważano, że do kolacji musiała 
zasiadać parzysta liczba osób, co miało dać gwarancję, że 
wszyscy spotkają się przy stole wigilijnym za rok.  Jeśli w 
rodzinie nie było parzystej liczby do stołu sadzano kota lub 
tzw. „dziada”, czyli snopek zboża ubrany po męsku, który 
symbolizował dusze zmarłych krewnych. Wigilia miała daw-
niej charakter zaduszkowy, o czym świadczy m.in. zwyczaj 
przygotowywania miejsca zmarłym. Uważa się, że tzw. „miej-
sce dla wędrowca”, czy też „miejsce dla nieznajomego” to 
pozostałość właśnie po miejscu przygotowanym dla dusz 
zmarłych członków rodziny. W niektórych wsiach wierzono, 
że zmarli uczestniczą w „pośniku” pod postacią niewidzial-
nych ptaków, w innych wsiach istniał zwyczaj chodzenia 
z poczęstunkiem, zwanym „kolędą” na groby zmarłych po 
wieczerzy wigilijnej. Potraw wigilijnych powinno być dwa-
naście, ze względu na - jak przyjmowano w poszczególnych 
miejscowościach - liczbę apostołów lub liczbę miesięcy. W 
tym drugim przypadku wierzono, iż gdyby zabrakło którejś 
z dwunastu potraw to w brakujący miesiąc zapanuje głód. 
Potrawy podawano w dużych misach, z których jedzono 
wspólnie, a każdy musiał skosztować każdej z potraw, gdyż 
inaczej sprowadziłby na dom nieszczęście. Nie wolno też 
było odłożyć podczas całego „łobiodu” łyżki, ani wstać od 
stołu, aby nie narazić się na bóle krzyży podczas żniw. W 
niektórych regionach wierzono natomiast, że nie można 
było w trakcie Wigilii odchodzić od stołu, bo to przynosi-
ło śmierć lub nieszczęście. Wyjątek od tej reguły stanowiła 
gospodyni, która donosiła kolejne potrawy. Podczas Wigilii 
przy stole należało siedzieć ze skrzyżowanymi nogami , nie 
można było w trakcie wieczerzy odkładać łyżki i do każdej 
potrawy trzeba było zjeść choć kęs chleba.
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Łyżkę przewiązywało się źdźbłem siana, żeby gospodar-
kę „trzymać w kupie” albo u innych mówiono „żeby się kro-
wy nie gziły”. 

Wieczerzy towarzyszyły rozmaite zwyczaje związane 
z potrawami mające sprowadzić szczęście i urodzaj. Pod 
misy z jedzeniem podkładano każdorazowo opłatek. Gdy 
przywarł on do naczynia wróżyło to urodzaj rośliny, z której 
przyrządzono danie. Przy jedzeniu grochu w zwyczaju było 
zapraszanie wilka do stołu, co miało go udobruchać i zapo-
biec napadaniu na domostwo. Gospodarz brał łyżkę grochu 
i rzucając przez okno lub próg wołał: „Wilku, wilku chodź do 
grochu, jeśli nie przyjdziesz teraz, nie przychodź w ciągu 
roku” lub „Wilku , wilku choć do grochu, żeby Cię tu nie było 
tego roku”. Przy jedzeniu białego barszczu mierzwiono so-
bie włosy i wołano: „Wiąż się żytko, wiąż!”, natomiast przy 
ziemniakach: „Wiążcie się ziemniaczki jak kocie łby!”. Jedząc 
kapustę łapano się za głowy aby rodziły się kapusty wiel-
kości ludzkich głów i mówiono „Składaj się kapustko skła-
daj”, zaś podczas jedzenia grochu trącano się łokciami, by 
„strączki ładnie się wiły”. W niektórych wsiach Podkarpacia 
istniał zwyczaj, iż podczas jedzenia kutii gospodarz rzucał 
jej łyżkę do powały i patrzył ile ziaren pszenicy i maku się 
do niej przylepi. Była to wróżba mówiąca ile kop pszenicy 
i żyta zbierze z pola w przyszłym roku. W innych miejsco-
wościach zaś wróżono w ten sposób zamążpójście panny 
- jeśli kutia przylepiła się do powały, dziewczyna miała się 
wydać, jeśli nie - zostać w stanie panieńskim przez najbliż-
szy rok. Urodzaj upraw wróżono też rzucając delikatnie ta-
lerz na podłogę. Jeśli upadł dnem do góry stanowił dobrą 
wróżbę. Gdy stanął w normalnym położeniu oznaczał głód 

na kolejny rok. W niektórych domach brano połowę chleba 
pszennego i połowę żytniego, wkładano między nie nóż i 
tak zostawiano na noc na oknie. Rano sprawdzano od któ-
rej strony nóż zardzewiał - jeśli od chleba żytniego, to żyto 
miało obrodzić, gdy zaś od pszennego - urodzaj miał być 
na pszenicę. Na koniec Wigilii jadło się łyżkę miodu, żeby się 
przez cały rok było zdrowym. Podczas Wigilii obserwowa-
no cień rzucany przez płomień świecy. Uważano, że kto nie 
widział swojego cienia lub był on niewyraźny, nie doczeka 
następnej Wigilii. Po wieczerzy opłatki zanosiło się zwierzę-
tom domowym, sianko ze stołu po Wigilii też dawało się 
zwierzętom, czasem pod obrus oprócz sianka wkładano 
np. owies kurom lub czosnek, który się w ciągu roku jadło 
na zdrowie. Zwierzęta karmiono po wieczerzy tzw. „kolędą”, 
czyli odkładaną jedną lub trzy - w zależności od wsi - łyż-
ki każdej z wigilijnych potraw dodawano opłatek i chleb. 
Do dnia dzisiejszego przetrwała wiara w to, że po „kolędzie” 
zwierzęta mówią do siebie ludzkim głosem, jednak kto by 
tę ich rozmowę usłyszał musiałby umrzeć.

Wigilia to czas magiczny, tak wierzyli nasi przodkowie 
i pewnie podświadomie wielu z nas tak uważa. W wielu 
domach do dnia dzisiejszego przestrzega się wielu przesą-
dów i zwyczajów opisanych powyżej. Jest to jednak głębo-
ko zakorzenione w naszej tradycji i kulturze. Przekazywane 
z pokolenia na pokolenie nadal żyją swoim życiem, choć 
niekiedy wydają się niezrozumiałe lub dziwne innym, razem 
fantastyczne, a nawet magiczne, mają jednak swoje okre-
ślone miejsce w naszej obyczajowości.

Opr. Lek. Agnieszka Bąk 

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Polscy Kardiolodzy już po raz piąty ruszają
z pomocą do odległego zakątka Afryki

Maria Wieteska-Miłek

Dnia 15 listopada 2019 roku polscy lekarze kardiolo-
dzy, wolontariusze Fundacji Pomocy Humanitarnej Re-
demptoris Missio, wyjechali dą z misją do Afryki nieść 
pomoc potrzebującym. 

Sześciu wolontariuszy z Polski: ppłk dr n. med. Robert 
Ryczek, lek. Ewa Dłużniewska, lek. Ewa Surmacz-Rzepka, lek. 
Paulina Dyl, Dariusz Nowik i Grzegorz Opioła w ramach ak-
cji „Kardiolog w Afryce 2019” pracowało w ośrodku zdrowia 
prowadzonym przez polskich misjonarzy w miejscowości 
Maganzo, w północno-zachodniej Tanzanii. Ta mała miej-
scowość, położona w jednym z regionów kraju najbardziej 
zaniedbanych gospodarczo, zamieszkana jest głównie 
przez plemię Sukuma, największe spośród ponad 120 ple-
mion w tym kraju. Mieszkańcy utrzymują się tam głównie 
z rolnictwa, zwłaszcza uprawy kukurydzy, hodowli bydła i 
pracy w prymitywnych kopalniach złota.

Akcja organizowana była już po raz piąty i jak twierdzą 
jej uczestnicy, nie po raz ostatni. 

Kierownik tegorocznego projektu ppłk dr n. med. Ro-
bert Ryczek przyznaje: „Chorzy na konsultację przyjeżdża-
ją do nas z całego kraju, zdarza się, że nawet z odległego 
o ponad 1200km, a więc 2 dni drogi lokalnymi środkami 
transportu, miasta Dar es Salaam. Najczęściej jest to dla nich 
jedyna możliwość uzyskania konsultacji specjalistycznej, 
pierwszy kontakt z kardiologiem, pierwsze w życiu osłuchi-
wanie serca i płuc, pierwsze w życiu badanie EKG”.

Wielu osobom Afryka kojarzy się z ubóstwem, niedo-
żywieniem, chorobami zakaźnymi i to jest prawda. Ale dla 
wielu jest zaskoczeniem, że nadciśnienie tętnicze mieści się 

wśród pierwszych pięciu przyczyn zgłaszania się chorego 
do lekarza w ośrodkach zdrowia w Afryce [źródło: obser-
wacje własne oraz dane z fachowej literatury medycznej]. 
Powikłania nadciśnienia tętniczego są częstą przyczyną 
przedwczesnej śmierci. Niestety rzadko nadciśnienie tęt-
nicze, cukrzyca, niewydolność serca są w Afryce właściwie 
rozpoznawane i leczone. Wynika to przede wszystkim z 
braku personelu medycznego i braku fachowej wiedzy na 
temat chorób serca.  

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są chorobami przewle-
kłymi, w Afryce często traktowanymi jak choroba zakaźna, 
np. malaria. Po 1-2 tygodniach leczenia większość pacjen-
tów zaprzestaje przyjmowania leków myśląc, że choroba 
już minęła. Konieczna jest edukacja i pacjentów i lekarzy 
na temat właściwych zasad diagnozowania i leczenia tych 
chorób. Właśnie na tym koncentrują się działania polskich 
kardiologów. Co więcej polscy kardiolodzy wdrożyli z po-
wodzeniem system długoterminowej współpracy opartej 
o telemedycynę. Dzięki przesyłaniu danych medycznych 
przez przeszkolony personel medyczny konsultują pacjen-
tów razem z tanzańskimi lekarzami, służą radą i pomocą 
pacjentom i lekarzom przez cały rok. Doktor Robert Ryczek 
przyznaje: „Ten unikatowy projekt konsultacji telemedycz-
nych w Afryce umożliwia  zapewnienie ciągłości opieki 
kardiologicznej i zwiększa szanse na powodzenie naszych 
działań”. 

Akcję w Tanzanii można śledzić na bieżąco na face-
booku: https://www.facebook.com/Kardiolog-w-Afry-
ce-135485213283966/

Dr n. med. Robert Ryczek przy pracy – Maganzo, Tanzania, (fot. archiwum własne) Dariusz Nowik uczy pielęgniarkę prawidłowo wykonywać badanie EKG. Maganzo, Tanzania 
(fot. archiwum własne)
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Lek. Ewa Dłużniewska, lek Polikarp Olekiba w trakcie wspólnej konsultacji kardiologicznej, 
Maganzo, Tanzania (fot. archiwum własne)

Lek. Ewa Dłużniewska, dr n. med. Robert Ryczek w czasie obchodu lekarskiego w ośrodku 
zdrowia, Maganzo, Tanzania (fot. archiwum własne)

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Im dłużej patrzę na moje życie, tym bardziej się przekonuję, 
że coś w tym jest. Obserwacja zdarzeń daje mi podstawy 
do myślenia, że wszystko układa się tak, jak ma być.
 Spotkania z ludźmi, ich znaczenie i wpływ na nas. 
Nasz wpływ na ich życie.
Intuicja. To szczególna cecha w naszym zawodzie, a może 
to lepiej nazwać analitycznym myśleniem i tylko tyle.
Chociaż, tyle razy na przestrzeni lat zdarzało mi się stwier-
dzić, że jednak mam to coś, to intuicja.
Czasem, jak dwa lata temu. Był lipcowy poranek w moim 
gabinecie. Wchodzi młoda kobieta. Znamy się. Dwa lata 
temu prowadziłam jej ciążę. Wszystko działo się dobrze. 
Urodziła zdrowe dzieciątko. Tym razem od drzwi, w mo-
mencie pierwszego kontaktu-czułam dziwny niepokój. 
Pacjentka okazała się być w piątym tygodniu drugiej ciąży. 
Zrobiłam badanie USG-gdzie jeszcze nie tak dużo widać, 
poza pęcherzykiem owodniowym, dałam skierowanie na 
badania laboratoryjne i poprosiłam o zgłoszenie się za dwa-
-trzy tygodnie do założenia karty ciąży.
Pacjentka zgłosiła się w 7/8 tygodniu ciąży. Przyszła z mę-
żem, który pracował od lat za granicą, jak wielu mężów w 
moim mieście. Przedłużające się moje oglądanie wzbudziło 
niepokój pary. Mąż pacjentki zapytał:
-Czy wszystko dobrze?
Ja dalej oglądałam dziecko. Ekran Volusona daje dobre ob-
razowanie, a tu mi wszystko nie pasowało do siebie. Ponie-
waż widzieliśmy to samo, mąż pacjentki zapytał:
-Czy jest OK?
-Nie..niestety..nie jest dobrze..
-Czy to bliźniaki, pani doktor?
-Nie, to nie bliźniaki..to zroślak..
Mąż pacjentki, który stał za moimi plecami osunął się na 
podłogę. Pacjentka się nie przewróciła, tylko dlatego, że już 
leżała. Ja raz w życiu zapomniałam z domu telefonu i to był 
właśnie ten dzień..

Ocuciłam męża pacjentki  po dobrej chwili.. Gdy oboje już 
siedzieli przy biurku, zaczęli płakać..
-Co mamy zrobić w tej sytuacji??
Sama byłam przerażona. To mój pierwszy zroślak..a pracuję 
już tyle lat. I tak bardzo nie chciałam być na ich miejscu..
Skierowałam pacjentkę do Krakowa do Dra Marcina Wie-
checia.
Na poziomie 8-go tygodnia. Dalej, było tylko trudniej, jeśli 
chodzi o podejmowanie decyzji. Każda opcja była gorsza 
lub jeszcze gorsza.
Nie minęło dużo czasu, przyszła druga pacjentka z podob-
nym rozpoznaniem. Może to ten smog?
 W maju tego roku wróciwszy z Londynu oglądałam 
12 tyg. ciążę u pacjentki, która nie chciała badania prenatal-
nego, mając 33 lata. Oczywiście, w UK, gdzie każda ciężarna 
ma to badanie obowiązkowo-nie mogłaby odmówić. U nas 
te pacjentki płacą za badania. Świeżo po szkoleniu, przypię-
łam się do wnikliwego oglądania serca. I co ja widzę? Ponie-
waż prawe serce nie ma prawidłowego obrazu, skierowa-
łam pacjentkę na konsultację do dra Artura Czekańskiego 
do Tuchowa. Kolega rozpoznał DORV TGA like. A następnie 
skierowaliśmy pacjentkę do Krakowa, po amniopunkcji wy-
szła delecja w drugiej parze chromosomów, co jest przy-
czyną ciężkiego zaburzenia  funkcji neurologicznych oraz 
intelektualnych, do tego ta ciężka, nie korygowalna wada 
serca.
Ta pacjentka była zdiagnozowana około 18 tyg. o kontynu-
acji ciąży, pomimo wszystkich prognoz. Współczułam jej 
ogromnie tej sytuacji. Każda kontrolna wizyta była trudna. 
Pacjenci tak często, pomimo wszystkich możliwych badań 
-wierzą, że to nie my mamy rację, że będzie dobrze.. oczywi-
ście nie było. Urodziła w październiku.
-Zuzia była piękna, żyła kilka godzin. Oboje byli przy poro-
dzie, zdążyli się z dzieckiem pożegnać. Młodzi, zdrowi -na 
oko - rodzice, pierwsza ciąża, i pytanie-dlaczego my?
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Z pamiętnika doktora

  Inna historia-z intuicją w tle. Byłam na szkoleniu z 
USG prenatalnego. Lekarz szkolący mnie został nagle wy-
wołany do CC.
-Ania, oglądaj dopóki nie wrócę..
No to oglądałam. Była to ciężarna w 12tym tygodniu ciąży, 
do tego położna z zawodu. Kolegi długo nie było, dłużej niż 
przewidywał. Mnie niepokoił obraz usg kończyn górnych. 
Kości ramienne po obu stronach były milimetrowymi kiku-
tami. Pacjentka zadała mi pytanie:
-Czy dziecko ma rączki?
Ja byłam gościnnie, nie mogłam udzielić tej odpowiedzi 
bez głównie prowadzącego badanie kolegi. A do tego, py-
tanie mnie zmroziło. Wszyscy wiemy dokładnie, jak trudno 
jest przekazać złe wiadomości. Szczególnie ciężarnym.. jaka 
to odpowiedzialność..
Gdy przyszedł kolega, zaskoczyłam go prośbą po angielsku. 
Liczyłam w duchu, że nie mam racji i on te ręce zobaczy.
-Check arms of foetus, please. We have big problem...
Kolega potwierdził moje rozpoznanie, przekazał wiado-
mość przyszłej mamie.
Robię dużo badań usg piersi. Pierwsze szkolenia rozpoczę-
łam w Warszawie u profesora Jakubowskiego w 1996 roku. 
Niezliczoną ilość razy robiłam to badanie na przestrzeni lat 
i często okazywało się, że moja intuicja podpowiadała mi, 
że coś znajdę. Czasami do gabinetu wchodzi pacjentka, a ja 
mam przeczucie, że będzie ciekawie. I z reguły jest. Szcze-
gólnie jestem wyczulona na poszukiwania u pacjentek XXL. 
Najczęściej coś znajdę. Choćby cukrzycę typ 2. A nierzadko 
nowotwory. Gdy przychodzi do gabinetu taka pacjentka, 
badam długo(badanie jest utrudnione) i wytrwale. Moja 
najmłodsza pacjentka z rakiem endometrium jest z 94roku.
Początkiem tego roku młoda ciężarna, 10tydz ciąży-stwier-
dzam NT 8mm. No i oczywiście kieruję na badania prena-
talne, do Tuchowa. Później na amniopunkcję do Krakowa. 
Później na konsultację do dra Roszkowskiego do Warszawy. 
A później, we wrześniu pacjentka rodzi zdrowego synka. 
Mimo tego, że przezierność karkowa przeraziła nas wszyst-
kich po kolei, badania kariotypu wyszły prawidłowe, na ko-
niec-dziecko urodziło się zdrowe.
 Od trzech lat korzystam ze szkoleń w Royal Bromp-
ton Hospital w Londynie w zakresie Medycyny Prenatalnej. 
Tam spotkałam się z sytuacją, gdzie pacjentki XXL nie są ba-
dane - lekarze odmawiają tego  badania, po prostu.
 W zeszłym tygodniu była pacjentka z rakiem piersi 
o szer. prawie 4cm,którego w zbyt obfitym biuście praktycz-
nie nie zauważyła. Pani ważyła 112kg,wiek metaboliczny 90 
lat, metrykalny 58 lat..
 Ostatnio jeden z zakładów pracy poprosił mnie o 
przebadanie piersi dużej grupy swoich pracownic, za po-
mocą USG. Na 10 pierwszych osób, które się zgłosiły, tylko 
1 nie dostała skierowania do onkologa, celem dalszej dia-
gnostyki. Jest to zakład pracy przetwarzający wyroby z pla-
stiku. Dobrze, że pracodawca proponuje takie badania dla 
pracownic.
 Dwa dni temu przyszła do gabinetu 45letnia pa-
cjentka, z objawami ostrego brzucha. Do tego nieubezpie-
czona w Polsce, jako że jest okres przedświąteczny, już są ci 
pacjenci, którzy tylko okresowo pojawiają się w kraju. Szczę-
ście w nieszczęściu, że to był ostry brzuch. Przyczyną- nie-

stety guz w Douglasie 8cm,skręcony. Operowana jeszcze 
tego samego dnia, niestety parametry laboratoryjne słabo 
rokują, czekamy na HP..
 Czasem jednak, mimo niekorzystnych przewidy-
wań, pacjenci mają dużo więcej szczęścia, niż na to zasłu-
gują, patrząc na ich styl życia. Ostatnio mój bliski znajomy, 
mieszkający na stałe za granicą odwiedził mnie w Polsce. 
Pali do 20tu papierosów dziennie. Odżywia się nieregular-
nie. Poczekałam, aż sam poprosi o badania, gdyż wcześniej 
nie dał się przekonać, chociaż widziałam, że ewidentnie ma 
objawy nietolerancji glukozy. Aż do momentu, gdy poczuł 
się gorzej. Badaniach laboratoryjne wskazały na stan przed-
cukrzycowy, czyli dieta i metformina, zmiana stylu odżywia-
nia. Do tego, poprosił o badanie słuchu. Umówiłam nas z 
kolegą, do którego zawsze chodzę na badania laryngolo-
giczne.
-Marku, zobacz mu krtań, bo to palacz.
Kolega rozpoczął badanie i po chwili okazało się, że mój 
przyjaciel ma guzek krtani.
Na drugi dzień byliśmy na konsultacji przedoperacyjnej na 
oddziale laryngologii w Rzeszowie.
A po tygodniu, po operacji. Później trzy długie tygodnie 
czekania na HP...To był stres, który zna każdy, kto czekał. W 
końcu, większość guzków krtani u palaczy to raki. Było cze-
go się bać.
I co??? okazało się, że mój znajomy ma więcej szczęścia niż 
rozumu - patrząc na to jego palenie i nowotwory nikoty-
no zależne w jego rodzinie. To była cysta. Rzadko się zdarza 
na strunach głosowych, ale on ją miał. Ciekawe, jak doceni 
swoją drugą szansę?..
Nigdy nie paliłam i nie zrozumiem palaczy, szkodzić sobie, 
dopłacając do tego pokaźne sumy..
 Rok temu zostałam twarzą walki ze smogiem w 
moim mieście. Robię to chętnie, bo budowanie świadomo-
ści ekologicznej to praca na pokolenia. Zacząć trzeba od 
siebie. Ja zachęcam do picia wody z kranu, lub w szklanych 
butelkach. Część osób, moich sąsiadów paliło w kominkach 
plastikowe butelki. Trują siebie i swoje dzieci i wnuki. Sama 
produkowałam tych butelek w miesiącu 60sztuk,pijąc 3 litry 
wody dziennie. Mimo zgniatania butelek-całe wory odda-
wałam do recyklingu. Ale zimową porą nie sposób wieczo-
rem wyjść z domu, cała Tablica Mendelejewa w powietrzu 
się unosi. Na ostatniej radzie naszego miasta przegłosowa-
no wniosek „Dębica bez plastiku” aż nie mogę się doczekać 
szczegółów, ale cokolwiek to będzie, już się cieszę.
Z pewnością można zlikwidować reklamówki plastikowe 
w sklepach. Sama stosuję torby płócienne, wielorazowego 
przeznaczenia. Musiałam się tylko nauczyć chowania jej do 
torebki po rozpakowaniu. Tylko tyle. W mojej lokalizacji jest 
kilka zakładów przetwórstwa plastiku oraz gumy. Zakłady te 
zatrudniają kobiety w wieku reprodukcyjnym. Do tego wie-
lu z nas pali w piecach, czym popadnie. Muszę przyznać, 
że uprawianie sportu w okresie grzewczym, to niemalże 
samobójstwo. Mnie zdarza się wychodzić na jogging, ale w 
masce. Nie jest to jednak ani komfortowe ani pewne zabez-
pieczenie. Ale, jeśli już to wtedy zdarza mi się dzwonić do 
straży miejskiej, gdy widzę obłoki gryzącego dymu. Mało 
tego, czekam, aż przyjadą. Jak na ten moment, w moim 
mieście można się załamać. Chodzę więc na basen. 
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Kącik seniorów

Sport

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie 
zaprasza na spotkanie

opłatkowo–noworoczne
w dniu 13 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00,

które odbędzie się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie 
przy ul. Podwisłocze 48.

Mamy nadzieję, że będą to miłe chwile
w gronie koleżeńskim.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 
10 stycznia 2019 r.

pod numerem telefonu 17 717 77 24 u p. Ewy Solarz.

   Komisja 
   Lekarzy Emerytów i Rencistów 
   OIL w Rzeszowie

 Wilno w dniach 3-12.08.2019 było areną zmagań 
321 zawodników z 29 krajów w ramach 49. Tenisowych Mi-
strzostw Świata Lekarzy. Na czterech pięknych obiektach 
rozegrano łącznie 869 pojedynków w 48  kategoriach. Pol-
ska reprezentacja zanotowała najlepszy w historii występ 
zdobywając 31 medali (8 złotych, 5 srebrnych i 19 brązo-
wych) i wygrywając klasyfikację medalową przed ekipami 
USA (7-5-0) i Litwy (6-5-16).

           Nasza narodowa drużyna kobiet w składzie: Olesja Szpak,  
Agata Wojciuk, Anna Komar, Agnieszka Widziszowska, Grażyna 
Martini - Kamińska i Bożena Kędzierska wygrała po dramatycz-
nych bojach NATION CUP – po raz pierwszy w 49-letniej tra-
dycji tych zawodów. Okazałe trofeum będzie gościło w Polsce 
przez rok - aż do następnych Mistrzostw Świata, które zorgani-
zują w październiku 2020 lekarze z Turcji.

           Władze WMTS (World Medical Tennis Society) przyznały 
Polsce organizacje mistrzostw w roku 2024 – to wielkie wyróż-
nienie i jednocześnie wyzwanie.

           Równocześnie z zawodami sportowymi odbyła się 
2-dniowa konferencja naukowa,
 w trakcie której wybitni specjaliści z dziedziny medycyny 
sportowej, ortopedii i inni dzielili się swoją wiedzą z uczestni-
kami szkolenia. Warto podkreślić wspaniałą organizację zawo-
dów, pięknie przygotowane obiekty sportowe i  niezawodny 
transport. Nad wszystkim czuwał główny organizator – rektor 
Akademii Medycznej w Wilnie prof. Remigijus Žaliūnas. Zwień-
czeniem imprezy była wykwintna kolacja na dziedzińcu Zam-
ku Książąt Litewskich, w takcie której wręczono zwycięskim 
drużynom piękne puchary.

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

składa serdeczne podziękowania
Panu prof. dr hab. n. med. Arturowi Mazurowi

za zaproszenie i możliwość nieodpłatnego uczestnictwa 
lekarzy seniorów pediatrów w XXXV Zjeździe Polskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego,
który odbył się w dniach 5-7 września 2019 r.

w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

   Komisja
   Lekarzy Emerytów i Rencistów
   OIL w Rzeszowie

            Niezwykła starówka Wilna, gościnność gospodarzy, 
a przede wszystkim cudowna atmosfera stworzona przez 
uczestników Mistrzostw Świata sprawiły, że sierpniowy tydzień 
spędzony na Litwie pozostanie na długo w pamięci każdego 
z uczestników.

            Polscy zawodnicy nie zapomnieli również o odwiedzeniu 
grobów wielkich Polaków na cmentarzu na Rosie i w kryptach  
katedry Wileńskiej, a także wspaniałych zabytków i historycz-
nych miejsc w Wilnie i okolicach .
Litwo - mamy nadzieję tu wrócić i zagrać jeszcze raz - powie-
dział kapitan męskiej drużyny niemieckiej Alexander Scham-
berger trzymając w rękach puchar Nation Cup. Podpisuje się 
pod tym cała 40-osobowa ekipa z Polski.
Więcej informacji o tenisowych turniejach lekarskich na 
stronie Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy - 
www.pstl.org.
 
Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie reprezentował Bogdan 
Solarski. Zdobył brązowy medal w  singlu i w deblu w kategorii 
+80.

Autor relacji:  Lech Borkowski – wiceprezes PSTL

Tenisiści walczyli
o prymat światowy
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Antonio i Anna gotują

Mój włoski przyjaciel Antonio jest świetnym kucharzem. 
Pierwszy raz mogłam się o tym przekonać, kiedy na kilka 
dni zaprosił mnie do swojego domu w Londynie i gotował 
dla mnie prawie codziennie.
Były to bardzo przemyślane dania kuchni włoskiej, codzien-
nie coś innego. Oczywiście z makaronami różnego gatun-
ku w roli głównej. Ja byłam podkuchenną, ucząc się cze-
goś nowego i usiłując mu pomagać. Najlepsze w naszym 
wspólnym gotowaniu jest to, że cały czas się śmiejemy, żar-
tujemy. Antonio otwiera dobre wino, które w trakcie tego 
gotowania próbujemy po odrobince…i gotujemy.. I ważny 
jest proces tego gotowania, to co razem robimy, ucząc się 
od siebie nawzajem. Lubię być w tej czynności z nim zdo-
minowana, bo to on jest szefem kuchni, wydaje polecenia, 
trochę po angielsku, trochę po włosku, ciągle potrzebuje 
jakiegoś niezwykłego widelca lub przyprawy ,o której nigdy 
nie słyszałam...
 
Ostatnio będąc w Rzeszowie kupił krewetki olbrzymie i 
ugotował wspaniałą - jak zawsze-kolację podkreślając  że to 
włoskie danie bożonarodzeniowe  

Lekarskie gotowanie

Przez żołądek do ……. czyli lekarskie gotowanie
Od tego numeru chcemy rozpocząć nowy cykl poświęcony wspólnej wielu lekarzom pasji  gotowania. Na początek 
wigilijne danie Włochów przedstawi dr ANNA SIWIŃSKA autorka naszego cyklu Z pamiętnika lekarza. Pani doktor 
wraz ze swoim włoskim przyjacielem lubią razem gotować. Oboje łączy też pasja zdrowego stylu życia, a więc po-
trawy muszą być dietetyczne i zdrowe. Za przepis dziękujemy i czekamy na następne.
A wszystkich lekarzy  zachęcamy do dzielenia się swoimi ulubionymi przepisami kulinarnymi na naszych łamach. 
Swoej propozycje prosimy przesyłać na adres OIL w Rzeszowie

KREWETKI  OLBRZYMIE 
Z  CZOSNKIEM  I  PIERTUSZKĄ

Krewetki- u nas 8 sztuk-umyć dokładnie, rozkroić dolną 
część pancerzyka
Na patelni rozgrzać olej z oliwek, Włosi tylko takiego uży-
wają
Na rozgrzany olej wrzucić 5-6 ząbków czosnku
Dodać dwie łyżki klarowanego masła
Osuszone w ręczniku krewetki położyć na rozgrzany na pa-
telni tłuszcz
Posolić do smaku
Smażyć do uzyskania czerwonego koloru krewetek ok 2 
min z każdej strony,  one są naprawdę duże
Dodać jeszcze ewentualnie więcej masła
Gotowe w ciągu kilku minut danie posypać obficie posie-
kaną  pietruszką

Do tego Antonio preferuje sałatkę z rukoli polaną sokiem z 
cytryny, oliwą, orzechami włoskimi i bagietką

My piliśmy do tej kolacji szampana, ale to już inna historia…
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Był lekarzem solidnym, lubianym przez chorych, doce-
nianym przez środowisko

Dr Antoni Prokopowicz 
(1941-2019)

W dniu 23 lipca 2019 r. odszedł dr Antoni Prokopo-
wicz, specjalista ginekolog-położnik , endokrynolog. 
Dr Antoniego poznałem jako już doświadczonego  
lekarza w specyficznych okolicznościach,  bo jako 
pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, którym kierowa-
łem.  Przechodził wtedy trudny czas ze względu na 
konieczność zmiany profilu aktywności zawodowej 
wymuszonej reorganizacją jego miejsca pracy oraz 
cukrzycą o chwiejnym przebiegu. Z chorobą nie był 
pogodzony, nie dopuszczał  do świadomości ko-
nieczności mądrej taktyki współistnienia z cukrzycą. 
Lecząc Go musieliśmy zatem walczyć  z chorobą i 
dokonywać  przemiany psychiki pacjenta. 
    Niespodziewanym pokłosiem hospitalizacji  była 
po pewnym czasie z Jego strony propozycja specja-
lizowania się w endokrynologii. którą jako konsultant 
wojewódzki  poparłem . Miałem  tu na uwadze tera-

Odszedł bardzo dobry lekarz  oddany  małym pacjen-
tom, naukowiec, wspaniały Szef a przede wszystkim  
Przyjaciel

JAN  JÓZEFCZUK
1955 – 2019

Listopad i grudzień  to w polskiej tradycji mie-
siące wspomnień o Tych, którzy odeszli na wieczny 
spoczynek.

25 czerwca 2019 roku zmarł dr hab. n. med. Jan 
Józefczuk – Ordynator Oddziału Pediatrycznego z 
Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej Szpitala Specja-
listycznego Ducha Świętego  w Sandomierzu - pedia-
tra, gastroenterolog dziecięcy, profesor Uniwersytetu 
Medycznego w Rzeszowie.

Urodził się 3 stycznia 1955 roku w Kodniu n/
Bugiem. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Me-
dycznej w Lublinie w 1980 roku  i  w tym roku został 
zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Wspomnienia

peutyczne znaczenie  nowej perspektywy życiowej 
oraz last but not least  uzyskania przez dr Antoniego 
lepszego poznania choroby i metod jej leczenia. Był 
to jak się okazało punkt zwrotny w życiu dr Proko-
powicza. 
    Urodził się dn. 4.06.1941 r. w  Dębicy i tam też ukoń-
czył liceum ogólnokształcące. W dniu 30.06.1967 
uzyskał dyplom lekarza medycyny w Akademii 
Medycznej w Lublinie. Po odbyciu stażu w Szpita-
lu Wojewódzkim  Nr 1  rozpoczął pracę w Szpitalu 
MSWiA także w Rzeszowie jako asystent w oddziale 
ginekologiczno-położniczym.  Tam też uzyskał spe-
cjalizacje I i II stopnia. Tę drugą w 1978 r. Cieszył się 
opinią bardzo dobrego operatora oraz wyjątkowego 
położnika. Dr Antoni doliczył się w latach 1969-1995 
przyjęcia na świat ok. 16 tysięcy dzieci. Jako swych 
zawodowych mentorów wspominał  profesora Tade-
usza Żaczka i dr Polończyka. 
    Nowy rozdział w życiu dr Prokopowicza  to endo-
krynologia , której uczył się m.in. uczestnicząc przez 5 
lat w odprawach i wizytach jako wolontariusz w Od-
dziale Chorób  Wewnętrznych i Endokrynologii Szpi-
tala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. W dniu 05. 09 
2000 zdał egzamin specjalizacyjny z endokrynologii   
w CMKP w Warszawie z wyróżnieniem ustnym przez 
przewodniczącego sesji Profesora Romualda Dęb-
skiego. Podjął następnie pracę  w poradniach endo-
krynologicznych  ZOZ nr 1 i 2 w Rzeszowie a także w 
NZOZ  w Łańcucie, Centrum Medyk i Szpitala MSWiA. 
Do 2011 roku co tydzień uczestniczył  w szkoleniach 
z endokrynologii i chorób metabolicznych w Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. 
    Przez kilka kadencji był sekretarzem Podkarpackie-
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynolo-
gicznego. Regularnie uczestniczył w konferencjach 

endokrynologicznych  organizowanych w Rzeszowie 
oraz ogólnopolskich Zjazdach PTE. 
    Dr Prokopowicz był pasjonatem jazdy na  nartach i 
gry w  tenisa. Miałem wrażenie, że traktował  obie te 
aktywności  jako sposób na walkę z chorobą. Prawda 
była jednak inna, grał i jeździł od wczesnego dzieciń-
stwa  a choroba nie była w stanie Go wyeliminować 
ze sportu.  To, że Mu się udawało wygrywać doku-
mentował dziesiątkami medali i pucharów zdobywa-
nych na zawodach w kraju i za granicą.  Był wielo-
krotnym mistrzem Polski lekarzy. Do najcenniejszych 
swoich osiągnięć zaliczał  brązowy medal Mistrzostw 
Świata Lekarzy w tenisie w Austrii oraz mistrzostwo 
Małopolskiej Izby Lekarskiej w slalomie. 
Był lekarzem solidnym, lubianym przez chorych, 
docenianym przez środowisko. Mnie osobiście im-
ponował hartem ducha w zwalczaniu przeciwności 
i problemów zdrowotnych oraz pasją zwyciężania w 
rywalizacji sportowej.
      Dobrym duchem dr Antoniego była Jego Mał-
żonka Pani Barbara Skoczyńska- Prokopowicz, która 
wspierała Go w ciężkich chwilach choroby i  mobili-
zowała do aktywności sportowej. A nas w Oddziale, 
gdzie pobierał nauki endokrynologiczne, przez dłu-
gie lata raczyła wspaniałym tortem truskawkowym w 
imieniny Antoniego. 
    Jego jedyna córka Joanna jest lekarzem okulistą. 
Wnuk Mateusz kontynuuje tradycje rodzinne jako 
lekarz rezydent.
     Żegnaj Antoni drogi Kolego, druhu w endokryno-
logii i ginekologii, zapalony sportowcu, dzielny czło-
wieku, który potrafił zwycięsko zmagać się z chorobą 
przez dziesięciolecia. Spoczywaj w pokoju.

prof. dr hab. med. Marek Grzywa

Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie jako stażysta a 
następnie asystent Oddziału Dziecięcego.

Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskał w 1984 
roku a II stopnia w 1989 roku.

W styczniu 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk 
medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1 sierpnia 1997 do 1.05.2008 roku Ordynator 
Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w No-
wej Dębie a następnie od 24.06.2008 roku Ordynator 
Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii 
Dziecięcej  Szpitala Specjalistycznego Ducha Święte-
go w Sandomierzu.

Od 1990 roku organizator corocznych obozów 
naukowo-szkoleniowych  dla studentów Uniwersy-
tetu Medycznego  w Warszawie początkowo  w No-
wej Dębie a potem w Sandomierzu.

W trakcie obozu organizował konferencje na-
ukowe w Baranowie Sandomierskim i Sandomierzu 
z udziałem znanych i cenionych profesorów z War-
szawy, Lublina, Rzeszowa, którzy dzielili się swoją 
wiedzą z przyszłymi pediatrami i lekarzami innych 
specjalności.

Śp. dr hab. n. medycznych Jan Józefczuk  zawsze 
stawiał na młodych lekarzy, przekazywał im swoją 
wiedzę, inspirował do podnoszenia kwalifikacji  me-
dycznych. Sam był autorem wielu prac naukowych 
i artykułów publikowanych w prasie medycznej nie 
tylko polskiej ale i zagranicznej.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych 
m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Pol-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii i Żywienia 

Dzieci  a jako członek Zarządu Głównego był orga-
nizatorem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystwa 
Magnezologicznego w Sandomierzu we wrześniu 
2012 roku.

Wiosną 2018 roku wiadomość o ciężkiej choro-
bie nie przerwała  Jego pracy naukowej.

W październiku ub. roku uzyskał specjalizację z 
gastroenterologii dziecięcej a w styczniu 2019 roku 
uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersyte-
cie Medycznym w Bydgoszczy.

W 2018 roku został wykładowcą na Uniwersyte-
cie Medycznym w Rzeszowie.

Oprócz pracy zawodowej i naukowej  Śp. dr hab. 
n. med. Jana Józefczuka  pasjonował sport, jeździł na 
nartac , grał w tenisa i uwielbiał podróże.

Jednak  na pierwszym miejscu w Jego życiu  
była Rodzina : żona, dzieci, wnuki.

Za obronę życia i nienarodzonych w 2012 roku 
został uhonorowany przez biskupa sandomierskiego 
tytułem „ Protector Vitae „.

Zmarł w wieku 63 lat  - zdecydowanie za wcze-
śnie …

Odszedł bardzo dobry lekarz  oddany „ małym 
pacjentom „  , naukowiec , wspaniały Szef a przede 
wszystkim  Przyjaciel.

Cześć Jego pamięci !

dr n. med. Rafał Czarnecki 
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Już w założeniach dworsko – ogrodowych dereń jadalny 
(cornus mas) był gatunkiem znanym i uprawianym. Ten roz-
łożysty krzew lub niskopienne drzewo charakterystyczne 
może dożyć nawet 300 lat. Zakwita jeszcze przed pojawie-
niem się liści jako jedna z pierwszych roślin sadowniczych. 
Jego żółte kwiaty pięknie prezentują się na bezlistnym drze-
wie i przeciągają pszczoły, dla których stanowią doskonały, 
wczesnowiosenny pożytek. Natomiast piękne, błyszczące 
owoce o barwie głębokiej czerwieni, przez bordo do pra-
wie czarnych. W zależności od odmiany zbierane są od 
sierpnia do końca października. Owoce derenia to pestkow-
ce, w których udział pestki wynosi około 10 – 30%. Kształt i 
wielkość owocu zależy od odmiany - mogą być kuliste lub 
bardziej wydłużone, o długości 1,5 – 2,5 cm i zróżnicowa-
nej masie. Są jednak wśród nich odmiany wielkoowocowe, 
których masa może dochodzić nawet do 9 g. 

Dereń jadalny zachwyca o każdej porze roku - wiosną pięk-
nymi żółtymi kwiatami, zebranymi w łaskie kwiatostany, la-
tem czerwienią owoców, kontrastującymi z zielonymi liść-
mi, a jesienią zachwyca zjawiskowym przeobrażaniem się. 

Jest rośliną niewymagającą, lubi gleby próchnicze, prze-
puszczalne lekko zasadowe lub o odczynie obojętnym. 
Pięknie prezentuje się jako soliter na pielęgnowanym traw-
niku, a także w kompozycjach naturalistycznych i jako rośli-
na żywopłotowa . Praktycznie nie wymaga cięcia ani ochro-
ny. Dobrze czuje się w pełnym słońcu i półcieniu. W cieniu 
owocuje słabo i ma bardziej luźny pokrój. 

Owoce derenia są soczyste, kwaśne, bogate w witaminę 
C, kwasy organiczne, łańcuchy, antocyjany i polifenole. 
Nadają się przede wszystkim na przetwory - można z 
nich zrobić dżem, konfiturę, marmoladę, sok i smaczną, 
zdrową nalewkę. 

Ze względu na bardzo wczesne kwitnienie i ładne ulistnie-
nie derenie stanowią ważny akcent dekoracyjny ogrodu. Na 
przełomie lutego i marca można ścinać ich gałązki i pędzić 
w wazonie, a po wykwitnieniu wykorzystać do dekoracji 
mieszkania. Elementem ozdobnym derenia jest także żółto-
listna, odrywająca się płatami kora. 

Dereń jest rośliną mrozoodporną, tolerującą suszę i zanie-
czyszczenie powietrza. Znany jest od wieków. Na terenie 
podkarpacia jest ich kilkaset. Najstarsze rosną w ogrodach 
dworskich Bolestraszyc i Pobiedna. Pojedyncze egzempla-
rze rosną w ogrodach klasztornych, przypałacowych i par-
kach miejskich. 

Do naszych czasów zachowały się drzewa derenia w parku 
Lubomirskich w Rzeszowie, w parkach miejskich w Przemy-
ślu i w Krakowie. XVIII wieczne derenie rosną w ogrodzie 
Krasińskich w Warszawie. Na Podkarpaciu można je spotkać 
w Prałkowcach, Bakończycach, Wyszatycach i Ropczycach. 

Pamiętajmy o ogrodach….

Dereń jadalny – cenna roślina

Fragment przedwojennego założenia dereniowego zacho-
wał się w Nowym Żmigrodzie. Młodsze, bo XX wieczne zało-
żenie derenia znajdziemy w parku w Łańcucie, a we wspo-
mnianym już przeze mnie Pobiednie koło Sanoka rośnie 
najbardziej okazały z dereni - sześciopniowy (N. Piórecki).
W Polsce dereń do XX wojny światowej był rośliną do-
brze znaną, często sadzoną w ogrodach dworskich. Z liści 
robiono herbatę, a z upalonych pestek kawę. Znany był z 
walorów smakowych, odżywczych i leczniczych. Owoce 
wykazują korzystne działanie w profilaktyce chorób serca i 
cukrzycy. Mają właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne.

Ze względu na modę, właściwości smakowe i zdrowotne 
dereń jadalny (właściwy) to roślina, którą warto mieć w 
ogrodzie. 

Anna Rydzik

Historyczny dereń przy OIL w Rzeszowie

Sprzedam używany mikroskop stomatologiczny Kaps
tel 606268765

Ogłoszenie


