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Pandemia nie odpuszcza, okres jesienno-zimowy może być trudny, 
boja się tego lekarze i pracownicy medyczni pracujący na pierw-
szej linii frontu. Pacjenci przywykli już do sytuacji  i niejednokrot-

nie ją lekceważą. Pogłębia to dodatkowo zapanowanie nad zjadliwym 
wirusem. 

W tym numerze Biuletynu o przygotowaniach do zimy 2020 pisze 
dr hab. n. med. Andrzej Cieśla wojewódzki konsultant ds. chorób zakaź-
nych. Zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem.

O swoich obawach związanych z systemową walką z wirusem pisze nasz 
związkowiec dr Zdzisław Szramik, ale też lekarze dentyści, którzy w pan-
demii tracą pacjentów. 
W numerze znajda państwo też informacje o e-medycynie i platformach 
cyfrowych na które teraz przenosi się praca lekarzy. Jest garść informa-
cji dotyczących  schorzeń ortopedycznych. Oczywiście nie brakuje in-
formacji o działaniach OIL w Rzeszowie i nowych stopniach naukowych 
rzeszowskich lekarzy.

Z przyjemnością przedstawiamy też rozmowę z dr Dominikiem Samoti-
jem  dermatologiem, którego pasją jest bieganie i słuchanie muzyki z… 
ogromnej kolekcji płyt winylowych.

Nie brakuje też stałych pozycji naszego pisma; Fotograii z wierszem 
dr Elżbiety Płonki- Półtorak i Pamiętnika doktora, który skrupulatnie pro-
wadzi dr Anna Siwińska. Mamy także  rarytas dla melomanów. Koncert 
wiedeński  w Ogrodach Pałacyku  Lubomirskich o którym opowiada nam 
prof. Marta Wierzbieniec dyrektorka Filharmonii w Rzeszowie.  Być może 
będzie to początek stałej współpracy lekarzy z ilharmonikami rzeszow-
skimi. O swoich wrażeniach z koncertu muzyki barokowej w Tarnowie 
pisze natomiast dr Lesław Ciepiela. 
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EPIDEMIA -  zalecenia na nadchodzący sezon 

Wyzwania związane z pandemią COVID-19 
w okresie zimy 2020/2021

Zbliżający się okres jesienno-zimowy będzie łączył się z ry-
zykiem wystąpienia niekorzystnego scenariusza  zaostrze-
nia epidemii COVID-19, o większym nasileniu niż aktualnie 
obserwowany. Ryzyko zwiększenia ilości zakażeń COVID-19 
oraz wystąpienia epidemii grypy  może przebiegać z prze-
ciążeniem systemu opieki zdrowotnej warunkującym trud-
ności w realizacji zadań związanych z epidemią COVID-19 
oraz z przypadkami innymi niż COVID-19 i grypa.
W celu łagodzenia skutków nasilenia epidemii należy za-
planować strategie koordynujące wysiłki ograniczania no-
wych zakażeń oraz przygotowania systemu ochrony zdro-
wia do powyższych zadań. 
Okres zimy corocznie łączy się z nasileniem obciążeń 
opieki ambulatoryjnej i szpitalnej z wykorzystaniem 
miejsc szpitalnych powyżej 95% dostępnego stanu oraz 
ze zwiększeniem śmiertelności pacjentów. W okresie zimy 
2020/21 na ten sezonowy trend nałoży się konieczność 
diagnostyki i leczenia zwiększonej ilości zakażeń SARS-
-CoV-2 oraz prawdopodobnie grypy. 
W skali Europy liczba  zgonów pomiędzy wrześniem 2020 
i czerwcem 2021 może dwukrotnie przewyższyć tę reje-
strowaną w pierwszej połowie 2020 roku.
Zaburzenie funkcjonowania  systemu opieki może prze-
biegać z wystąpieniem niedoborów kadrowych, ze 
zwiększoną  absencją chorobową i trudnościami w prze-
sunięciu pracowników do opieki nad chorymi COVID19. 
Równocześnie zwiększeniu ulegną zaległości w opiece 
nad pacjentami nie COVID19, z możliwym narastaniem 
ilości niewłaściwie diagnozowanych i niewłaściwie leczo-
nych przypadków schorzeń przewlekłych.
Łagodzenie restrykcji  epidemicznych wobec COVID19 
może zwiększyć ryzyko występowania przypadków grypy 
i innych sezonowych chorób zakaźnych układu oddecho-
wego dodatkowo obciążając system ochrony zdrowia.

Nieznanym pozostaje ryzyko nasilenia zakażeń COVID19, 
przypuszczalnie dojdzie do zwiększenia ilości ciężkich 
przypadków COVID19 w najbliższych miesiącach. 
W oparciu o badania serologiczne możliwe będzie  do-
kładniejsze określenie wskaźnika rozprzestrzeniania zaka-
żenia RT określanego liczbą zakażonych osób od jednego 
potwierdzonego przypadku z szacowaną wartością dla 
COVID-19 na około 3. W okresie lock-down, z zachowanym 
dystansowaniem społecznym obserwowany był spadek 
RT do 0.7, aktualnie oceniany jest na 1.1, ryzyko kryzysu 
zdrowotnego związane będzie z wartościami powyżej 1.7. 
Aktualnie nie mamy pewności, w którym kierunku będzie 
ewoluowała epidemia COVID19. Możliwe scenariusze za-

kładają wzrost wskaźnika RT w następstwie środowisko-
wych uwarunkowań związanych z okresem zimowym do 
wartości 1.5. Taka wartość rozprzestrzeniania zakażenia 
w populacji może łączyć się z nadmiernym obciążeniem 
systemu opieki zdrowotnej warunkującym utrudnienia 
dostępu do świadczeń  zdrowotnych nie związanych z 
opieką COVID-19, a także ryzykiem zwiększenia śmiertel-
ności z powodu COVID-19 w styczniu i lutym przyszłego 
roku. Powyższe prognozy nie uwzględniają zwiększenia 
dostępu do leków redukujących śmiertelność COVID-19. 
Sytuacja epidemiologiczna prawdopodobnie ulegnie do-
datkowemu zaostrzeniu w przypadku wystąpienia  epide-
mii grypy. 
Grupy społecznie szczególnie wrażliwe na ryzyko na-
stępstw ognisk zakażeń to osoby bezdomne, społeczności 
Romskie, osoby z ośrodków penitencjarnych, obszarów 
ubóstwa materialnego, w podeszłym wieku, obciążone 
dodatkowymi schorzeniami. Obszarami zwiększonego 
ryzyka wystąpienia ognisk zakażeń są także zakłady pracy 
głównie w dziale żywieniowym, miejsca zgromadzeń spo-
łecznych w tym spotkań religijnych.

Czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażeń w okresie 
jesienno-zimowym będzie przede wszystkim niedosta-
teczny stopień odporności zbiorowej. W krajach Europy 
Zachodniej gdzie epidemia w okresie wiosny bieżącego 
roku miała większe nasilenie, serologiczne testy wskazują 
na kontakt z zakażeniem od 5 do 10% populacji. Uzyska-
nie odporności zbiorowej możliwe będzie dopiero przy 
wartościach powyżej 70%. Nie jest określone czy odpor-
ność wytworzona w następstwie zakażenia z początku 
roku 2020  będzie efektywnie zabezpieczała przed reinfek-
cją. W przypadku wystąpienia reinfekcji prawdopodobnie 
tak jak w przypadku innych koronawirusów sugerowana 
jest mniejsza replikacja wirusa i łagodny przebieg ponow-
nego zakażenia. 
Nie znany jest wpływ zakażeń patogenami oddechowy-
mi równoczesnymi z infekcją SARS-CoV-2, takimi jak inne 
koronawirusy, RSV, rhinowirusy, grypa oraz patogeny bak-
teryjne. Następstwa interakcji nie są znane, mogą mieć 
charakter uszkadzający lub protekcyjny wobec układu od-
dechowego.
Rozważa się także ryzyko potencjalnych mutacji SARS-
-CoV-2 zmieniających zakaźność oraz wirulencję.
Otwarcie szkół w przeciwieństwie do grypy nie zwiększa 
istotnie ryzyka transmisji zakażeń SARS-CoV-2 wśród dzie-
ci, wymaga jednak stałego nadzoru epidemiologicznego.
Oceniając sezon zimowy na półkuli południowej w przy-
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EPIDEMIA -  zalecenia na nadchodzący sezon 

padku Australii i Nowej Zelandii udało się utrzymać zaka-
żenia na niskim poziomie, natomiast w państwach Amery-
ki Południowej stwierdzono gwałtowny przyrost nowych 
zachorowań. 

Klimatyczne uwarunkowania zimy ułatwiają transmisję za-
każeń układu oddechowego związaną z niższą tempera-
turą i wilgotnością otoczenia. 
Zwiększenie chorobowości COVID-19 spowodowane jest 
zanieczyszczeniem powietrza w sezonie grzewczym pyła-
mi  głównie PM2.5 oraz zwiększeniem stężenia NO2. 
Występowaniu zakażeń dróg oddechowych sprzyja także 
dłuższe spędzanie czasu w okresie zimowym w pomiesz-
czeniach zamkniętych. Transmisja następuje głównie 
przez aerozol powstający podczas kaszlu, kichania, śpie-
wu, głośnej rozmowy, ale także może nastąpić w trakcie 
normalnie prowadzonej wymiany zdań twarzą w twarz. 
Zakażeniom w przestrzeniach zamkniętych sprzyja słaba 
wentylacja, zatłoczenie pomieszczeń, brak nasłonecznie-
nia, niższa temperatura i wilgotność powietrza. Pomiesz-
czenie pozostaje skażone przez około 30 minut od opusz-
czenia jej przez osobę zakażoną. Niższa jakość higieny w 
mieszkaniach, z mniejszą temperaturą, rzadszym przewie-
trzaniem, nieadekwatnym ogrzewaniem zwiększa ryzyko 
zakażeń układu oddechowego. Lock-down zmuszający 
do pozostawania w izolacji w miejscach zamieszkania w 
okresie zimy paradoksalnie może prowadzić w niektórych 
społecznościach do wzrostu liczby zakażeń. 

Ograniczenie transmisji SARS-CoV-2 powinno być kon-
tynuowane przez izyczne dystansowanie, ochronę dróg 
oddechowych z wykorzystaniem zabezpieczeń maską 
ust, nosa i osłony oczu tam gdzie dystansowanie  nie jest 
możliwe oraz regularne odkażanie lub mycie rąk. 
Pomocnym w ograniczaniu nowych zakażeń będzie 
utrzymywanie wysokiego poziomu higieny w domu i 
miejscach pracy, z optymalnymi warunkami ogrzewania 
i wietrzenia pomieszczeń redukujących ryzyko transmisji 
zakażenia w obrębie budynków. 
Utrzymanie programu wykrywania, śledzenia ekspozycji 
i izolacji przypadków COVID-19, ze zwiększeniem jego 
potencjału w przypadku narastania epidemii w okresie 
zimy, umożliwiające szybkie i sprawne reagowanie. Iden-
tyikowanie strukturalnych i socjoekonomicznych barier  
w dopasowaniu niektórych społeczności do zaleceń, w 
szczególności obszarów ubóstwa i zamieszkującej w za-
tłoczeniu ludności.

Kampania publiczna w okresie jesieni prowadzona przez 
profesjonalne organizacje, współzarządzana z przedstawi-
cielami społeczności, mająca na celu poprawę poziomu 
zdrowia publicznego przez  minimalizację transmisji zaka-
żeń.
Dostosowanie wytycznych do jednostek ochrony zdro-
wia, handlu, placówek kulturalnych, nauczania, zakładów 
pracy, transportu i innych potencjalnych miejsc zgroma-
dzeń.

Wskazana jest poprawa nadzoru i monitorowania  CO-
VID-19 oraz zakażeń innymi patogenami układu oddecho-
wego z łatwym dostępem do szybkiej diagnostyki zaka-
żeń SARS-CoV-2 umożliwiającym identyikację i leczenie 
nowych ognisk COVID-19. W przypadkach wątpliwych 
możliwość diagnostyki różnicowej zakażeń z innymi pato-
genami oddechowymi. 
Realizacja prowadzona w dużej skali z obserwacją i infor-
mowaniem o szacunkowym występowaniu COVID-19 w 
obszarach o dużym ryzyku dalszego rozprzestrzeniania 
zakażenia w miejscach takich jak szpitale, domy opieki 
społecznej, zakłady penitencjarne. 
Ograniczanie transmisji grypy przez maksymalne wyko-
rzystanie szczepień, diagnostykę w oparciu o point of care 
testing, efektywne użycie środków przeciwwirusowych 
szczególnie w grupach wysokiego ryzyka wystąpienia 
ciężkiej postaci choroby.

Organizacja systemu ochrony zdrowia powinna w okre-
sie pandemii COVID-19 rutynową opiekę medyczną 
prowadzić jednoczasowo z maksymalnym wysiłkiem w 
zabezpieczeniu kontroli i leczeniu zakażeń SARS-CoV-2. 
Szczególnie ważny jest wysiłek koncentrowany na zapo-
bieganiu występowaniu zakażeń  w placówkach  opieki 
zdrowotnej. W tym obszarze wymagane jest sprawne ra-
portowanie, badanie i analiza dróg przenoszenia zakażeń 
szpitalnych wśród chorych i personelu.
Pełny dostęp do środków ochrony osobistej, umiejętność 
w posługiwaniu się  nimi warunkuje bezpieczeństwo jego 
prawidłowego użycia. 
Wskazane jest szerokie użycie narzędzi teleinformatycz-
nych w kontakcie z pacjentami. 
Zmniejszenie ryzyka przenoszenia zakażenia pomiędzy 
jednostkami ochrony zdrowia może nastąpić przez ogra-
niczenie zatrudnienia personelu jednocześnie w wielu 
miejscach.

Absencja personelu pozostaje wyzwaniem dla planowa-
nia i zarządzania w obrębie systemu zdrowotnego.  
Znacząco wyższy poziom absencji obserwowany był 
podczas pierwszej fali zakażeń. Nasilenie absencji może 
nastąpić w przypadkach konieczności samoizolacji perso-
nelu medycznego przy wystąpieniu objawów grypopo-
dobnych w oczekiwaniu na wynik molekularny wymazu 
z jamy nosowo - gardłowej. Na ryzyko zwiększenia niedo-
borów kadry medycznej może także wpływać stres wy-
wołany kilku miesięcznym okresem pracy w warunkach 
pandemii, świadomość zwiększenia obciążeń i trudności 
organizacyjnych w kolejnych miesiącach. Nie bez znacze-
nia pozostaje także średnia wieku personelu medycznego 
gdzie duża część zatrudnionych to osoby z ryzykiem roz-
woju ciężkich postaci COVID-19 w przypadku zakażenia. 

Dr hab. n. med. Andrzej Cieśla

konsultant  wojewódzki d.s chorób zakaźnych
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Stan pandemii

DENTYSCI A 

COVID 19

W grupie tej bez wątpienia znaleźli się oczywiście lekarze 

dentyści z personelem pomocniczym. Nowe wyśrubowa-

ne wymagania sanitarne, zmiany organizacyjne i sytuacja 

ze środkami ochrony osobistej, których cena w marcu 2020 

r. przewyższała 100-krotność cen sprzed pandemii, to tylko 

kilka elementów, które wpływają i kształtują sytuację w sto-

matologii.

Pomimo braku możliwości zaopatrzenia w środki ochronne 

ze źródeł rządowych, wiele z gabinetów za sprawą decyzji 

właścicieli wydatkowało kwoty kilkudziesięciu tysięcy zło-

tych i wyższe na dodatkowe, adekwatne do potrzeb i aktu-

alnej wiedzy medycznej zabezpieczenia. 

Brak wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodo-

wego Funduszu Zdrowia jest szczególnie widoczny w 

gabinetach pracujących w ramach kontraktów z NFZ. Do 

dnia dzisiejszego pracujący w nich le-

karze dentyści nie otrzymali ze strony 

NFZ dodatkowych środków, a poziom 

inansowania świadczeń dentystycz-

nych pomimo oczywistego wzrostu 

kosztów pozostaje na poziomie sprzed 

dwunastu lat mimo, że jeszcze przed 

epidemią lekarze dentyści masowo 

wnioskowali o zmiany.

Realizuje się tu więc negatywny scena-

riusz, o którym Samorząd mówi od wie-

lu lat - zamykane są gabinety stomato-

logiczne (w tym szkolne) i zmniejsza się 

dostępność do usług dentystycznych. 

Znaczna część gabinetów już rozwią-

zała umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, a brak realnych działań Mini-

sterstwa Zdrowia i NFZ prowadzi do zamknięcia kolejnych. 

Jest to sytuacja nie do zaakceptowania, gdyż z usług takich 

gabinetów korzystają zwykle Ci pacjenci (w szczególno-

ści dzieci), których możliwości inansowe są ograniczone. 

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegł problem i wystąpił 

w tej sprawie do Prezesa NFZ.

Z obszernym wyjaśnieniem sytuacji oraz z opinią o projek-

cie Zarządzenia Prezesa NFZ można zapoznać się na stronie 

Naczelnej  Izby Lekarskiej: 

https : //ni l .org.pl/dla- lek arz y/dla-stomatologow/

k ont rakt y/4877-s tanowisk o - op in iu jace -pro jekt -

zarzadzenia-nfz

Przewodniczący KS OIL w Rzeszowie

lek. dent. Radosław Maksymowicz

Epidemia COVID-19 była powodem wielu trudnych i wyjątkowych sytuacji we 
wszystkich krajach, co było i jest widoczne i odczuwalne szczególnie w dziedzinie 
medycyny. Praktycznie całe środowisko: lekarze, pielęgniarki i pozostały personel 
medyczny musieli podjąć dodatkowe wyzwania w warunkach stanowiących za-
grożenie dla ich zdrowia czy życia. 
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O e–rewolucjach w medycynie ...

E-zdrowie w Polsce przyśpiesza… 
ale czy to już prosta droga?

O dokumentacji medycznej w formie elektronicznej 
(EDM) zrobiło się ostatnio głośno. Pandemia dodat-
kowo przyspieszyła proces jej uruchomienia. Czy to 
naprawdę jest coś innego i tak rewolucyjnego? Prze-
cież większość placówek medycznych i tak wypełnia 
wywiady i opisy w komputerze, potem je drukuje, 
przybija pieczątkę i wkłada do kartoteki pacjenta. Co 
się zmienia? Tylko tyle, że zamiast pieczątki użyjemy 
podpisu elektronicznego, a zamiast koperty będzie 
to wysłane do centralnego repozytorium danych na 
platformie e-zdrowia.
Patrząc z perspektywy pacjenta jest to wygodne roz-
wiązanie. Nikt nie pyta o wydruki, nie nosi ze sobą 
kserokopii dokumentacji do różnych specjalistów, za-
wsze może sprawdzić dane logując się do systemu. 

A patrząc ze strony lekarza czy placówki medycznej? 

E-recepta – strach ma wielkie oczy?
Zaczęło się 8 stycznia tego roku wejściem obowiązku 
wystawiania e-recept. W ciągu pół roku wystawione 
zostało ponad 275 mln recept dla 25 milionów pa-
cjentów. Polska dołączyła do czołówki europejskich 
krajów jak Estonia, Dania czy Szwecja gdzie ponad 
95% recept jest wystawianych w formie elektronicz-
nej. Dzięki wprowadzeniu e-recepty ważnej 365 dni, 
pacjenci mogli również zaoszczędzić czas i ograniczyć 
liczbę kontaktów z przychodnią tylko w celu otrzyma-
nia e-recepty na kontynuację leczenia. W okresie od 
stycznia do czerwca br. 18 tysięcy lekarzy wystawiło 
ponad 4 mln e-recept na leki do stosowania w ciągu 
360 dni kuracji. Z takiej możliwości skorzystało ponad 
milion pacjentów. Codziennie ponad 58 tysięcy le-
karzy wystawia dokumenty w formie elektronicznej. 
Przypomnijmy tylko że najstarszy lekarz który korzysta 
z e-recept ma… 98 lat.
W związku z rozwojem systemów informatycznych, 
niektórzy twórcy dodawali funkcjonalności które 
usprawniały ten proces. Jaskrawym przykładem w 
tym zakresie może być funkcja dawkomatu, która 
może wyeliminować pomyłki i automatyzować sam 
proces wypisywania E-Recepty.

Tele-wizyta – co zrobić, takie czasy …
Ten model wymusiła na wszystkich rzeczywistość. Po-
szło bez oporów, bez odgórnych ustaleń. Rynek sam 
zareagował na tą potrzebę. I dziś już nikogo nie dziwi 

rozmawianie przez telefon z lekarzem czy czat wideo. 
Na razie nie każda konsultacja jest możliwa w taki 
sposób bo o ile wywiad da się przeprowadzić, to już 
badanie u urologa czy ginekologa może powodować 
uśmiech na twarzy i dziwne skojarzenia… Wiele spraw  
okazuje się że możemy załatwić szybciej, wygodniej i 
sprawniej. I to dla obu stron. Może cześć pacjentów 
ma powód do narzekania, bo w poczekalni to zawsze 
była okazja z kimś porozmawiać albo zająć czas leka-
rzowi aby wysłuchał kolejny raz historii życia. 

E-skierowanie – nie taki diabeł straszny…
Obecnie trwa wdrożenie skierowań w postaci elek-
tronicznej. W połowie roku wystawione zostało stuty-
sięczne e-skierowanie. Od początku uruchomienia z 
tego e-rozwiązania skorzystało ponad 76 tys. pacjen-
tów.
Od dnia 8 stycznia 2021 roku e-skierowania w Polsce 
będą obowiązkowe dla większości usług medycz-
nych. Jednak już teraz ta e-usługa staje się coraz bar-
dziej popularna. W okresie od stycznia do maja 2020 
roku lekarze wystawiali średnio ok. 13 tys. e-skierowań 
miesięcznie. Rekordowym miesiącem był maj 2020 
roku, wystawiono wtedy ponad 26 tys. e-skierowań.
Zaletą e-skierowania jest możliwość uzyskania go w 
trakcie tele-wizyty, a następnie zarejestrowania się 
do lekarza specjalisty bez wychodzenia z domu. W 
przypadku e-skierowania nie obowiązuje 14-dniowy 
termin na dostarczenie dokumentu do placówki, e-
-skierowanie jest jej udostępnione w systemie infor-
matycznym. 
- To kolejna cyfrowa usługa po e-recepcie, czy e-wizycie, 

która daje praktyczną korzyść i ułatwienie zarówno pa-

cjentom, jak i placówkom leczniczym. Rozpoczęliśmy 

również prace nad centralnym systemem e-rejestracji, 

która w powiązaniu z usługą e-skierowania zrewolucjo-

nizuje system zapisywania się na usługi medyczne. Bez 

e-dokumentacji medycznej trudno też sobie wyobrazić 

telemedycynę. Równocześnie pamiętamy o korzyściach, 

jakie cyfryzacja zdrowia zapewnia całemu systemowi. 

Sprawnie działające rozwiązania informatyczne pozwa-

lają na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów – 
mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.
Technicznie – to nie różni się wiele od wystawiania e-
-recepty, więc to żadna nowość, a wygoda nieocenio-
na…
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O e–rewolucjach w medycynie ...

E-dokumentacja medyczna (EDM) – halo, czy to 
już autostrada?...
Projekt E-zdrowie (P1) wchodzi w kolejną fazę - wła-
śnie zaczął się pilotaż rejestracji zdarzeń medycz-
nych oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej, który potrwa do kwiet-
nia 2021 roku.  Wdrożenie EDM jest niewątpliwie 
największym z dotychczasowych wyzwań, ale i 
najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno 
przez pacjentów, jak i personel medyczny. Wpro-
wadzenie ustrukturowanych mechanizmów wy-
twarzania oraz wymiany EDM pomiędzy Usługo-
dawcami przyniesie szereg korzyści. Zaliczyć do 
nich na pewno możemy zwiększenie bezpieczeń-
stwa i kontroli wrażliwych danych medycznych, mi-
nimalizację problemu braku dostępu do komple-
tu danych medycznych dotyczących pacjentów, 
większą wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta, 
co przyczyni się do podniesienia jakości procesów 
leczenia, standaryzację usług i dokumentów w ca-
łym sektorze służby zdrowia. 

Digitalizacja a interoperacyjność?
Katalog usług i dokumentów tworzonych w pla-
cówkach medycznych to tylko część z całości, któ-
re serwisuje na Centrum E-ZdrowiaW katalogu e-
-usług już możemy znaleźć takie zagadnienia jak:

•	 Internetowe Konto Pacjenta (IKP) -  to aplikacja, 
dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny spo-
sób odnajdzie się informacje o swoich danych 
medycznych, zebrane w jednym miejscu, na 
specjalnym koncie. 

•	 system eWUŚ - umożliwiający łatwe potwier-
dzenie prawa do leczenia w ramach ubezpie-
czenia w NFZ.

•	 serwis Zintegrowany Informator Pacjenta  - udo-
stępniający zarejestrowanym użytkownikom 
historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu 
leczenia, gromadzone od 2008 r. przez NFZ.

Autorem artykułu jest Paweł Lew – Dyrektor 

Zarządzający w irmie MERIDO, która zapewnia 

wsparcie IT, serwis oprogramowania oraz pomoc 

w rozliczeniach kontraktów z NFZ dla aptek, skle-

pów medycznych i służby zdrowia..

•	 portal kolejkowy - umożliwiający sprawdzenie 
najszybszego wolnego terminu wizyty u leka-
rza lub w szpitalu.

•	 Platforma Rejestrów Medycznych - udostępnia-
jąca rejestry funkcjonujące w systemie Ochro-
ny Zdrowia m.in. z możliwością przeszukiwania 
i składania wniosków o wpis/zezwolenie: 

- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą - rejestr podmiotów leczniczych, 
rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy den-
tystów oraz pielęgniarek i położnych,
- Rejestr Aptek - rejestr aptek ogólnodostęp-
nych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, ap-
tek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej,
- Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych - rejestr 
hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwo-
lenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w 
naszym kraju,
- Rejestr Produktów Leczniczych - rejestr pro-
duktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) 
zarejestrowanych terenie RP,
- Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych - re-
jestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych 
na terenie RP,
- Rejestr Systemów Kodowania - zbiór słow-
ników medycznych, mający eliminować nieporo-
zumienia wynikające ze stosowania terminów me-
dycznych.   

Wygląda na to, że plusy, z wdrożenia elektronicz-
nej dokumentacji medycznej na których skorzysta 
dana placówka medyczna oraz lekarze prowadzący 
i specjaliści są zdecydowanie wyższe od minusów 
związanych z trudnościami do pokonania (wdroże-
nie, szkolenia, jak również zmiana oprogramowa-
nia). Dodatkowo należy zaznaczyć, iż refundacja 
kosztów, oraz możliwość pozyskiwania dofinaso-
wania na informatyzacje może znacząco zminima-
lizować nakłady finansowe, które na ten cel będzie 
musiała przeznaczyć placówka medyczna.
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 

wiceprzewodniczący OZZL

Ekonomista

   ministrem? 
Przed dwoma tygodniami dotychczasowy minister 
zdrowia prof. Łukasz Szumowski podał się do dymi-
sji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo ministrowie 
przychodzą i odchodzą z rządu, ale w czasie pande-
mii koronawirusowej takie posunięcie ma szczególny 
smaczek. Dotychczasowe osiągnięcia ministerstwa 
zdrowia pod kierunkiem prof. Szumowskiego moż-
na ocenić jako dość  dobre lub nawet dobre. Kiedy 
w styczniu 2018 roku obejmował funkcję kierownika 
resortu sytuacja w ochronie zdrowia była co najmniej 
niepokojąca lub wręcz tragiczna. Powołane wspól-
nie przez związki zawodowe działające w ochronie 
zdrowia Porozumienie Zawodów Medycznych zor-
ganizowało dwie duże manifestacje w Warszawie, a 
potem protest głodowy. Niezadowolenie z rządów 
ówczesnego ministra Konstantego Radziwiłła osią-
gnęło apogeum. Po wymianie ministra okazało się, że 
można rozmawiać innym językiem, że można coś zro-
bić dla skrajnie niedoinansowanego systemu i jego 
przewlekle wkurzonych pracowników. Oczywiście 
podpisanie Porozumienia z reprezentacją Porozu-
mienia Rezydentów OZZL i Zarządu Krajowego OZZL 
nie było szczytem marzeń  polskich lekarzy czy pielę-
gniarek, czy też innych profesji medycznych, ale styl 
w jakim prowadzone były rozmowy jak również at-
mosfera panująca w ich trakcie w niczym nie przypo-
mniały „ściany” i arogancji wszystkich poprzedników. 
Nowy minister powołał też kolegialne ciało doradców, 
złożone z fachowców i ekspertów ochrony zdrowia, 
zwane koalicją „Wspólnie dla zdrowia”. Celem prac tej 
koalicji miało być opracowanie strategicznych kierun-
ków rozwoju systemu ochrony zdrowia w warunkach 
poprawy inansowania. Pomijając  fakt, że ustawa zo-
stała wadliwie skonstruowana, bo przewidywała stop-
niowy wzrost inansowania zbyt wolno, bo dopiero w 
roku 2024, ale także z liczeniem wstecz 2 lata do PKB, 
okazało się , że liczni eksperci nie tyle mają jakąś nową 
wizję systemu, ale przede wszystkim mają zadbać by 
oszczędnie i po gospodarsku wydawać „góry” pienię-
dzy, które już niedługo mają pojawić się w systemie,  
pociąg jeszcze nie ruszył, a fachowcy już zaciągali ha-
mulec. Mimo dobrych chęci, okazało się, że miało być 
pięknie, ale wyszło jak zawsze.

Ale całościowa ocena działań ministra, zwłaszcza w 
czasie epidemii, wypada zdecydowanie dobrze, za-
równo jako urzędnika jak też jako fachowca i człowie-
ka. Dlatego też jego dymisję traktuję jako akt honoro-
wy człowieka, przeciwko któremu opozycja rozpętała 
kampanię nienawiści o skali trudnej do porównania z 
czymkolwiek wcześniej. Szkoda, że w takiej chwili od-
szedł dobry fachowiec, który dobrze sobie poradził w 
wale z epidemią. Nie mam przekonania, że pozostali 
wiceministrowie dobrze „czują temat”.

NOMINACJA

Po przyjęciu rezygnacji ministra przez premiera, ru-
szyła giełda nazwisk. Spekulowano zawzięcie w ga-
binetach lekarskich czy pielęgniarskich, ale także w  
urzędach marszałkowskich czy wojewódzkich. Trzeba 
przyznać, że nominacja Adama Niedzielskiego, peł-
niącego funkcję prezesa NFZ, zaskoczyła wszystkich 
i chyba wszystkich rozczarowała. Nowy minister jesz-
cze jako prezes NFZ, nie wykazał się niczym szcze-
gólnym, poza rozpaczliwym dbaniem i pilnowaniem 
„bilansowania się” Funduszu. Jako urzędnik wykazał 
się pewnego rodzaju sprytem i przebiegłością w 
„oszczędnym” wydawaniu środków inansowych, ale 
jego możliwości technokratyczne i biurokratyczne 
spowodowały dalsze utrudnienia i skomplikowanie 
naszej działalności medycznej. Pierwsze rozporządze-
nia nowego ministra też nie dają powodów do rado-
ści czy optymizmu. Scedowanie na POZ obowiązku 
decydowania o zakończeniu kwarantanny, w oparciu 
o co najmniej niejasne kryteria, czy obarczenie lekarzy 
rodzinnych obowiązkiem badania osobistego pacjen-
ta z podejrzeniem infekcji koronawirusem,  przed wy-
stawieniem skierowania na test- dowodzą, że zbrakło 
nie tylko wiedzy czy wyobraźni, ale również zwykłej 
odpowiedzialności. Szczególny smaczek daje również 
styl wydawania rozporządzeń- oba nie były konsulto-
wane ze środowiskiem lekarskim.

Kilka tygodni to za mało, by ocenić nowego ministra 
zdrowia, zwłaszcza w tak trudnym resorcie. Ale pierw-
sze posunięcia nie napawają optymizmem.  W cza-
sie, gdy pojawia się druga fala zachorowań, wszyscy 
chcielibyśmy mieć pewność, że „leci z nami pilot”.
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Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 16 czerwca 2020r. 

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

1. Podjęto uchwały:

Nr 272/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Jakub Robert Klepacki
Nr 273/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Justyna Katarzyna Kocór
Nr 274/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Jagoda Jadwiga Jagiełło 
Nr 275/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza – Igor Wojciech Więcek
Nr 276/2020/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 – Jakub Łukasz Kanik 
Nr 277/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Łukasz Szymon Butryn 
Nr 278/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Aneta Nowakowska
Nr 279/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Kamila Gra-
bowska - Szeląg

2. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją.

3. Przyznano refundację kosztów szkolenia. 

Na tym Posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 23 czerwca 2020r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Na zaproszenie członków Prezydium w spotkaniu uczestniczył 
Dyrektor Oddziału Podkarpackiego NFZ dr Robert Bugaj. 
Prezes po przywitaniu gościa oddał głos koledze R. Maksymowi-
czowi. 
Kolega R. Maksymowicz zadał pytanie, czy NFZ przewidział plan 

postępowania dotyczący lekarzy dentystów. Nadmienił, że w sy-
tuacji jaka jest obecnie, stomatolodzy nie będą w stanie utrzymać 
swoich gabinetów. Dyrektor R. Bugaj oświadczył, że Oddział zgła-
szał do Centrali NFZ, aby na okres epidemii świadczenia mogły 
być płacone podwójnie by zrekompensować koszty. Stwierdził, że 
różne były pomysły, które się nie sprawdziły, np. propozycja Dento 
- Busów. NFZ skłania się do wyższej wyceny punktu, lecz zmiana 
cen powinna być wprowadzona na przełomie roku. 
NFZ na wniosek lekarzy w okresie pandemii płacił 1/12 i każdy le-
karz mógł zwrócić się po wypłacenie tej kwoty. 
Kolega R. Maksymowicz – ci Koledzy, którzy pobrali od Funduszu 
1/12 wrócili już do pracy by to odpracować. 
Dyrektor R. Bugaj – mówi się o tym, że będzie wydłużony okres 
rozliczeniowy do połowy przyszłego roku. Moim zdaniem bardzo 
sensownym byłoby podniesienie wyceny za jeden punkt, jednak 
istnieje problem prawny, gdyż cena ustalona w konkursie powin-
na obowiązywać przez cały okres umowy. 
Prezes W. Domka – powinno wprowadzić się współczynnik kory-
gujący lub zwiększyć wysokość punktu za dane świadczenie, to 
może ułatwiłoby sprawę. 
Dyrektor R. Bugaj – to, że gabinety dentystyczne zamknęły się na 
początku pandemii wynikało prawdopodobnie z mocno zaostrzo-
nych wytycznych dotyczących postępowania w gabinetach. 
Kolega R. Maksymowicz – te rekomendacje nie były ustalane przez 
dentystów lecz wyszły z Ministerstwa Zdrowia.  
Prezes W. Domka – jeśli mówimy o rekomendacjach to powinny 
być sztywne. Z racji narażenia stomatologów powinno się zmienić 
cenę świadczenia (katalog świadczeń). Myślę, że dobrym pomy-
słem jest przedłużenie okresu rozliczeniowego do czerwca. 
Koleżanka B. Kożak – chciałam zwrócić uwagę, iż pomimo że sto-
matologom nie płacono za teleporady, to i tak ich udzielali. Rów-
nież moim zdaniem, powinno się wprowadzić współczynnik ko-
rygujący. 
Kolega R. Maksymowicz – zaprosiliśmy Pana na nasze spotkanie 
mając na celu prośbę wystąpienia z tymi postulatami w naszym 
imieniu do Centrali NFZ. 
Prezes W. Domka – jeśli nic się nie zmieni, to większość gabine-
tów stomatologicznych, które mają podpisany kontrakt z NFZ, nie 
będzie leczyć zębów lecz je wyrywać, co w końcu doprowadzi 
do protezowania. NFZ powinien zrobić wszystko, aby nie dopro-
wadzić do zamknięcia tych gabinetów. Koledzy chcą pracować, 
nie chcą strajkować ani zamykać gabinetów, ale nie mają z czego 
dokładać do ich utrzymania, chcą zarobić i koniecznie trzeba im 
w tym pomóc. 
Kolega R. Maksymowicz – mamy świadomość jak leczenie stoma-
tologiczne wypada na tle Europy. Trzeba jak najszybciej zmienić 
system opieki zdrowotnej. Jest coraz trudniej, zamiast leczyć pa-
cjentów to się ich „zalecza”. 
W tym momencie Koleżanka B. Kożak zwróciła uwagę, że od dwu-
nastu lat NFZ płacił taką samą kwotę za punkt. Gabinety stomato-
logiczne dłużej tego nie wytrzymają. 
Prezes W. Domka – dobrze byłoby, aby inansowanie przez NFZ 
było realne z wyceną rynkową. Reasumując przebieg dzisiejszego 
spotkania, Prezydium zwraca się z prośbą do Dyrektora R. Bugaja o 
przekazanie tych wszystkich sugestii do Centrali NFZ. 
Dodatkowo Prezes ORL zadał pytanie, czy jest planowana akcja 
masowego testowania mieszkańców województwa, a przynaj-
mniej masowego testowania pracowników szpitali. 
Dyrektor R. Bugaj – na Podkarpaciu 24 szpitale mają możliwość 
testowania. Koszt tego testowania pokrywa NFZ i tylko od lekarzy 
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zależy, czy będą zlecali takie testy. 
Chciałbym poinformować, że kilkanaście gabinetów wypowie-
działo umowy z NFZ. 
Koleżanka B. Kożak – stomatolodzy nie wiedzą, czy mają trzymać 
się wytycznych MZ czy zapisów kontraktowych na NFZ. 

2. Podjęto decyzję o generalnym remoncie mieszkania w Warsza-
wie. Remont przeprowadzi irma ProiBud, odpowiedzialnymi za 
remont będą M. Szuber i B. Kożak. 

3. Podjęto uchwały:

Nr 280/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Weronika Korzyńska
Nr 281/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Dawid Górski
Nr 282/2020/P w sprawie skierowania lekarza na kontynuację sta-
żu podyplomowego – dotyczy lekarza – Dawid Górski
Nr 283/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Filip Andrzejewski
Nr 284/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Mateusz Robert Czyżycki 
Nr 285/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Alicja Mistarz
Nr 286/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza – Serhij Bekerski
Nr 287/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Katarzyna Jagoda Tymuła
Nr 288/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Andrzej Nowak
Nr 289/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Paweł Ożga
Nr 290/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Kamila Golon
Nr 291/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Adam Uryniak
Nr 292/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Dariusz Haszcz
Nr 293/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – 
Sławomir Chrzanowski
Nr 294/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Janusz Ławiński
Nr 295/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 

dotyczy lekarza – Barbara Żak-Żylicz
Nr 296/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Krystyna Skalska-Więcaszek
Nr 297/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Adam Lis
Nr 298/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Wojciech Kądziołka

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 30 czerwca 2020r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z bieżącą korespondencją:
- pismem lek. Roberta Gwizdaka w sprawie odpowiedzi udzielo-
nej przez Skarbnika ORL. Postanowiono skierować pismo na Radę
- odpowiedzią ORzOZ na pismo Prezesa ORL w Rzeszowie w spra-
wie kolegi A.F. Po zapoznaniu się z odpowiedzią członkowie Pre-
zydium zdecydowali o ponownym zwróceniu się do Rzecznika 
w celu rozpatrzenia tej sprawy, gdyż uważają, że sprawa przede 
wszystkim dotyczy stosunków między lekarzami
- ustaleniami Konwentu Prezesów i Prezydium NRL w sprawie 
ustawy „dobry samarytanin”
- stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie w sprawie nowelizacji 
art. 37 a Kodeksu Karnego
- apelem ORL w Łodzi do Prezydenta RP o niepodpisywanie 
uchwalonej przez Sejm ustawy 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udziela-
nych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
- pismem Prezesa NRL Andrzeja Matyji do Ministra Zdrowia w spra-
wie zmiany przepisu 
art. 37 a KK dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0 
- pismem Przewodniczącego Komisji Kultury w sprawie dotacji na 
przygotowanie teledysków przez Chóry oraz Orkiestry Lekarskie 
Okręgowych Izb Lekarskich i Lekarskich Stowarzyszeń Twórczych
- pismem Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło w sprawie szkolenia on-
line dotyczącego elektronicznej dokumentacji medycznej

2. Wypłacono refundację kosztów szkolenia. 

3. Zapoznano się z prośbą Zenony Firczyńskiej o zwolnienie z 
opłacania składek członkowskich. Odmownej odpowiedzi udzieli 
Skarbnik ORL, zgodnie z Uchwałą NRL nie można składać prośby o 
zwolnienie z opłat za okres sprzed dnia złożenia wniosku.  

4. Podjęto uchwały:

Nr 299/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Konrad Stachowicz
Nr 300/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Damian Kuziemko
Nr 301/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza – Małgorzata Dec-Ćwiek
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Nr 302/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Se-
bastian Płotkowski
Nr 303/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Daria Jędrzejewska
Nr 304/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Monika Płoszczak
Nr 305/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Anna Solakiewicz
Nr 306/2020/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 – Sebastian Ryba
Nr 307/2020/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 – Michał Lipka
Nr 308/2020/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 – Anna Małek
Nr 309/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza – Julitta Garbal-Sawka

Na tym prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 7 lipca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
Nr 311/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku  przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza 
– Grzegorz Fleszar
Nr 312/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten zakład – do-
tyczy lekarza – Anna Ossolińska
Nr 313/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza – Hanna Jaworska
Nr 314/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza – Dariusz Szala
Nr 315/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten za-

kład – dotyczy lekarza – Elżbieta Kowal - Rubacha
Nr 316/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza – Bartłomiej Belina
Nr 317/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Paweł Sagan
Nr 318/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Katarzyna Wieszczek-Zięba
Nr 319/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Stanisław Dec
Nr 320/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza – Ewa Parcheta
Nr 321/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza – Mał-
gorzata Nowak - Plęs
Nr 322/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej– dotyczy lekarza – Paweł Szczerba

2. Zapoznano się z korespondencją, która wypłynęła do OIL:
- pismem ORzOZ w Rzeszowie w sprawie zachowania lekarza den-
tysty, członka OIL w Rzeszowie – postanowiono skierować pismo 
do wiadomości członków Rady
- stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie w sprawie wypowiedzi 
Prezydenta RP dotyczących szczepień ochronnych
- stanowiskiem Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie 
wypowiedzi Prezydenta RP dotyczących szczepień ochronnych
- stanowiskiem Prezydium ORL w Katowicach w sprawie projektu 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie w sprawie projektu 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie wypowiedzi Prezydenta 
RP dotyczących szczepień ochronnych
- stanowiskiem Prezydium ORL w Łodzi w sprawie wypowiedzi 
Prezydenta RP dotyczących szczepień ochronnych
- postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Warszawie o odmo-
wie wszczęcia dochodzenia w sprawie publikowania na proilu Fa-
cebook Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach 
STOP NOP o tym, że w polskich szpitalach na oddziałach anestezjo-
logii i intensywnej terapii dochodzi do eutanazji pacjentów

3. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła członkom Prezy-
dium informacje na temat nowych rozporządzeń:
- rozporządzeniem MZ w sprawie programu pilotażowego w za-
kresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neuroi-
bromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
- rozporządzeniem MZ zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospita-
lizacji, izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwaran-
tanny lub nadzoru epidemiologicznego 
- rozporządzeniem MZ w sprawie wzoru deklaracji wyboru świad-
czeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej
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- rozporządzeniem MZ w sprawie wysokości zasadniczego wyna-
grodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywają-
cych specjalizacje w ramach prezydentury 

4. Prezes OIL dr Wojciech Domka poruszył sprawę uruchomienia 
restauracji w siedzibie OIL w Rzeszowie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 14 lipca 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Poruszono sprawę dwóch lekarzy, członków OIL w Rzeszowie, 
których zachowanie  odbiega od przyjętych standardów. W sto-
sunku do jednego z lekarzy prowadzone jest postępowanie przed 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. W stosunku do dru-
giego lekarza podjęto uchwałę o powołaniu Komisji orzekającej 
w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu 
albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności 
medycznych. Za powołaniem Komisji głosowało 16 osób przy 1 
przeciwnym i braku wstrzymujących się. 

2. Zapoznano się z prawomocnym orzeczeniem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego. 

3. Koleżanka Maria Szuber przedstawiła  prośby kolegów lekarzy 
sportowców, członków naszej Izby, o pokrycie kosztów udziału 
w Igrzyskach Lekarskich Zakopane 2020. Wyjaśniła, iż w tym roku 
Igrzyska Lekarskie nie będą organizowane czy współorganizowa-
ne przez samorząd lekarski,  NRL nie  objęła ich swoim patrona-
tem. Organizuje je prywatna irma. Zwróciła się do członków Rady 
o opinię w tej sprawie. Poinformowała, że takie pytanie zadała 
wszystkim członkom Komisji Sportu i Turystyki ORL w Rzeszowie. 
Za pokryciem kosztów udziału było 5 członków Komisji, natomiast 
przeciwko – 10 członków Komisji. 
Po dyskusji Członkowie ORL opowiedzieli się przeciwko pokrywa-
niu kosztów uczestnictwa w tegorocznych Igrzyskach Lekarskich 
w Zakopanym członkom naszej izby. Za tą decyzją głosowało 15 
osób, przeciwko 0, wstrzymujących się 2. 

4. Prezes ORL poinformował, że Prezydium ORL w Rzeszowie pod-
jęło decyzję o przeprowadzeniu remontu mieszkania  w Warszawie. 

5. Podjęto uchwały:
Nr 20/2020 w sprawie uznania kwaliikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marta Kluz
Nr 21/2020 w sprawie uznania kwaliikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Wrona
Nr 22/2020 w sprawie powołania komisji orzekającej w przedmio-
cie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ogranicze-
nia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych 
-  dotyczy lekarza – (uchwała poufna) 
Nr 23/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 244/2020/P z dnia 
19.05.2020 r. dotyczącej Regulaminu Funduszu Szkoleniowego
Nr 24/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 245/2020/P z 
dnia 19.05.2020 r. dotyczącej Regulaminu Funduszu Pomocy Ko-
leżeńskiej
Nr 25/2020 w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika ORL w 

Rzeszowie do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia na prze-
kazanie środków publicznych w 2020 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 21 lipca 2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
Nr 323/2020/P w sprawie uznania kwaliikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Katarzyna Tomczyk
Nr 324/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza – Katarzyna Domańska
Nr 325/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza – Katarzyna Wawryca
Nr 326/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Wiesław Małek
Nr 327/2020/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 Aszklar
Nr 328/2020/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 – Dawid Karpowicz
Nr 329/2020/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 – Marcin Wieliczko
Nr 330/2020/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 – Jagoda Jagiełło
Nr 331/2020/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 Michiowska
Nr 332/2020/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 – Alla Lysak

2. Zapoznano się z bieżącą korespondencją:
- pismem Rafała Trzaskowskiego do lekarzy w sprawie pandemii 
COVID-19
- stanowiskiem ORL w Gdańsku w sprawie pilnego podjęcia dzia-
łań przez NFZ celem poprawy sytuacji podmiotów udzielających 
świadczeń stomatologicznych
- podziękowaniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Niem-
czech dla izb lekarskich za umożliwienie organizacji pierwszego 
wirtualnego spotkania polskojęzycznych medyków

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

w dniu 28 lipca 2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z pismem grupy kapitałowej Specjał informu-
jącym o kolejnej edycji „Międzynarodowych Targów Biznes-Żyw-
ność-Medycyna-Auto Flota” i ich prośbą skierowaną do OIL w Rze-
szowie o objęcie targów patronatem. XXIII targi odbędą się 4-5 
listopada 2020 r. Wyrażono zgodę na objęcie targów patronatem. 

2. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do OIL:
- pismem Prezesa NRL informującym, iż niektóre podmioty lecz-
nicze posługują się nieprawidłowymi nazwami „klinika” lub „kli-
niczny”. Ponieważ kontrolę zgodności działalności podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzi miejscowy urząd 
wojewódzki, Prezes NRL proponuje w związku z tym zwrócić się 
do wojewodów o sprawdzenie podmiotów używających tych 
nazw, gdyż oznaczenia „klinika”, „kliniczny” oraz „uniwersytecki” są 
zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów leczniczych, udostępnia-
jących uczelniom medycznym jednostki organizacyjne w trybie, 
o którym mowa w art. 89 ust. 2 i 3 tej ustawy niezbędne do pro-
wadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach me-
dycznych oraz dla jednostek organizacyjnych udostępnionych? w 
tym trybie. 
- apelem Prezydium NRL o poparcie postulatów przeciwko nie-
dawno przyjętym zmianom w Kodeksie Karnym
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządze-
nia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
- apelem Prezydium NRL w sprawie instrumentów wsparcia dla 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
- pismem Ministerstwa Sprawiedliwości do Ministra Zdrowia oraz 
z pismem Prezesa NRL oraz projektem ustawy o zmianie ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych
- pismem Prezesa NRL do Jego Ekscelencji Ks. Abp Stanisława 
Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 
prośbą o reakcję na nieprawdziwe i wysoce szkodliwe dla zdro-
wia publicznego wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego, który w 
różnych publikacjach internetowych neguje fakt występowania 
epidemii oraz potrzebę stosowania środków ochrony przed jej 
szerzeniem 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  4 sierpnia  2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
- Nr 333/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Okręgowej Izby 
Lekarskiej – dotyczy lekarza – Dorota Darmochwał-Kolarz
- Nr 334/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Okręgowej Izby 

Lekarskiej – dotyczy lekarza – Marcin Tarnawski
- Nr 335/2020/P w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo 
Wykonywania Zawodu Lekarza” – dotyczy lekarza – Kalina Kujawska
- Nr 336/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Marta Góźdź 
- Nr 337/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Katarzyna Wawryca
- Nr 338/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej  – dotyczy lekarza – Katarzyna Mołoń-Jołtuchiwśka
- Nr 339/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  – dotyczy lekarza – Agnieszka Bożek
- Nr 340/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – Marcin Wieliczko
- Nr 341/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  – dotyczy lekarza – Anna Popik 
- Szybist
- Nr 342/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza – Grzegorz Niemyjski
- Nr 343/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza – Łukasz Piotrowski

2. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa Prezesa dr 
Wojciecha Domki w spotkaniu Prezesów Okręgowych Izb Lekar-
skich organizowanym w Zamościu w dniach 9-11.10.2020 r. przez 
Lubelską Izbę Lekarską. 

3. Zapoznano się z pismem Prezesa NRL, który informuje, że posta-
nowiono wystąpić do Ministra Zdrowia o uhonorowanie odznaką 
„Za zasługi dla ochrony zdrowia” koleżanek 
i kolegów lekarzy, lekarzy dentystów, najbardziej zaangażowa-
nych w walkę o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Prezes dr 
Andrzej Matyja prosi okręgowe izby lekarskie o zgłaszanie kandy-
datów do odznaczenia do dnia 6.08.2020 r. 
Członkowie Prezydium zdecydowali, że nie będą zgłaszać kandy-
datów do tego odznaczenia. 

4. Odczytano pismo Rzecznika prasowego Podkarpackiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, który, w związku z pan-
demią Covid 19, zwraca się do OIL w Rzeszowie   z prośbą o po-
moc w akcji promowania noszenia maseczek i dbania o higienę 
rąk. Postanowiono umieścić treść pisma na stronie OIL.

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 11 sierpnia  2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 
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1. Zapoznano się z korespondencją, która wypłynęła do OIL w Rze-
szowie:
- pismem przysłanym przez kierownika Kliniki Otorynolaryngologii 
dr n. med. Krzysztofa Szubera do wiadomości OIL a kierowanym 
do Porozumienia Podkarpackiego ZPOZ w Rzeszowie w sprawie 
informacji płynących od chorych o problemach z bezpośrednim 
kontaktem chorego z lekarzem POZ. Dotyczy to często chorych 
onkologicznych. 
- pismem PO Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistyczne-
go w Rzeszowie o narastającym zjawisku kierowania przez lekarzy 
POZ pacjentów do poradni specjalistycznych  głównie w trybie 
pilnym. Liczba skierowań z adnotacją „pilne” przekracza liczbę skie-
rowań w trybie planowym a to, zdaniem Dyrekcji WZS w Rzeszo-
wie, dezorganizuje a nawet uniemożliwia normalną pracę poradni 
specjalistycznych. 
Po odczytaniu w. w. pism i dyskusji, Prezes dr Wojciech Domka za-
deklarował, że spotka się i przedyskutuje zgłaszane problemy z ....
- zaproszeniem na Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ Nr 1 w 
Rzeszowie
- odpowiedzią Podkarpackiego Oddziału NFZ w sprawie liczby 
umów o świadczenia stomatologiczne rozwiązanych przez leka-
rzy dentystów w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (wystą-
piono o rozwiązanie 8 umów) 

2. Podjęto uchwały:

- Nr 344/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza – Karolina Janik
- Nr 345/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza – Anna Tądel-Krawczyk 
- Nr 346/2020/P w sprawie skreślenie indywidualnej praktyki le-
karskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza – Sabina Florczak
- Nr 347/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Dominika Flis 
- Nr 348/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Krzysztof Korneta
- Nr 349/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza –Paweł Krukowski
- Nr 350/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza – Tadeusz Markowski
- Nr 351/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania 
i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza – Jolanta Czarnecka-Kozak 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 18 sierpnia  2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Podjęto uchwały:
- Nr 352/2020/P w sprawie skierowania lekarza na kontynuacje sta-
żu podyplomowego – dotyczy lekarza – Katarzyna Stopyra-Godek
- Nr 353/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Aleksandra Wróblewska
- Nr 354/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Marcin Nazimek
- Nr 355/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Wiesław Małek
- Nr 356/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza – Łukasz Świst
- Nr 357/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej– dotyczy lekarza – Amelia Jasek-Piątkowska
- Nr 358/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza – Pau-
lina Myśliwy 

2. Pozytywnie zaopiniowano wpis podmiotu: IN10SIWE Jolanta 
Kwiecień-Czernicka w miejscowości Mazury 102, 36-130 Raniżów 
na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży pody-
plomowych lekarzy dentystów”. 

3. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL w Rze-
szowie:

- pismem Ministerstwa Zdrowia w sprawie strategii testowania 
wirusa  SARS-CoV-2 oraz zaleceń dotyczących przyjmowania pa-
cjentów w ramach planowego leczenia. MZ poinformowało, że 
został powołany zespół ds. opracowania strategii działań związa-
nych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W swoich pracach ma 
on wykorzystać projekt Strategii testowania na obecność wirusa 
SARS-COV-2
- pismem Śląskiej Izby Lekarskiej, która zaprasza na spotkanie szko-
leniowo-integracyjne „Powitanie Jesieni 2020. Praca lekarza – hi-
storia non iction” organizowane przez Komisję Młodych Lekarzy 
ORL w Katowicach. Prezydium przekaże zaproszenie Komisji Mło-
dych Lekarzy ORL w Rzeszowie 
- pismem dr n. med. Jacka Szczygielskiego w sprawie nieprawdzi-
wych informacji dotyczących jego stopni naukowych, które uka-
zują się w internecie. Sprawę postanowiono przekazać mecenas 
Joannie Paśkiewicz.

3. Zaakceptowano projekt trzech szyldów o treści: Okręgowa Izba 
Lekarska, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
Okręgowy Sąd Lekarski, które zostaną umieszczone przy wjeździe 
do siedziby OIL w Rzeszowie. 

4. Na następne posiedzenie Prezydium zaproszono głównego 
elektryka irmy Proi Bud, który ma przedstawić projekt  oświetle-
nia Pałacyku Lubomirskich.

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

w dniu 25 sierpnia  2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. W związku z napływającymi do OIL informacjami o wydłużają-
cym się terminie wydawania dyplomów specjalizacyjnych przez 
Centrum  Egzaminów Medycznych, Prezes ORL w Rzeszowie dr n. 
med. Wojciech Domka poinformował, iż przeprowadził stosowne 
rozmowy i został zapewniony, że zaległe dyplomy zostaną wyda-
ne lekarzom w ciągu miesiąca. 

2. Podjęto decyzję o zwiększeniu zatrudnienia pani sprzątającej z 
1/3 etatu do 1/2 etatu od 
1 września 2020 r. 

3. Informacja o Międzynarodowej Wystawie Fotograicznej ma zo-
stać zamieszczona na stronie internetowej. 

4. Prezes ORL poinformował członków Prezydium o odbytym spo-
tkaniu z Prezesem Porozumienia Zielonogórskiego Oddziału Pod-
karpackiego dr Mariuszem Małeckim. Rozmowa dotyczyła pism 
Konsultanta Wojewódzkiego ds. Otorynolaryngologii dr n. med. 
Krzysztofa Szubera oraz Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Spe-
cjalistycznego w Rzeszowie dr Witolda Skręta. 

5. Wytypowano Członków OIL do zespołu ekspertów opracowują-
cych programy specjalizacji: 

Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – dr hab. n. med. Bogumił Lewan-
dowski Choroby Wewnętrzne – dr hab. n. med. Krzysztof Gutkow-
ski
Dermatologia i Wenerologia – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Endokrynologia i Diabetologia Dziecięca – prof. dr hab. n. med. 
Artur Mazur
Gastroenterologia - dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski 
Hematologia – prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz
Kardiochirurgia – dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
Kardiologia – dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – prof. dr hab. n. med. 
Sławomir Snela
Pediatria – prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski
Położnictwo i Ginekologia – dr hab. n. med. Tomasz Kluz

6. Zapoznano się z pismem Sekretarza NRL, w którym zwraca się 
do Izb z prośbą o opiniowanie projektów, które przesyłane są do 
Izby Lekarskich celem zaopiniowania. 

7. Po raz kolejny poruszono sprawę problemów  lek. dent. Grzego-
rza Skrzypka z NFZ. 

8. Wyrażono zgodę na zakup przez irmę Ubezpieczenia i Finan-
se Czerniccy sp. z o. o.  kolejnego pilota do bramy wjazdowej do 
siedziby Izby. 
9. Lek. dent. Radosław Maksymowicz został wyznaczony do skon-
trolowania podmiotu leczniczego „em Dentika” w Stalowej Woli, 
który wystąpił o wpis na listę podmiotów uprawionych do prowa-
dzenia staży podyplomowych dla lekarzy dentystów. 

10. Podjęto uchwały : 
Nr 359/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 

podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza – Kinga Ewelina Zielińska
Nr 360/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Kinga Po-
ciask
Nr 361/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Anna 
Szczerbińska
Nr 362/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Anna Wa-
lawender
Nr 363/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Edyta 
Gniewek
Nr 364/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Patrycja 
Tarka 
Nr 365/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Karolina 
Wojtanowska
Nr 366/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Katarzyna 
Płaza
Nr 367/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Marta 
Kiełbowicz
Nr 368/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Zuzanna 
Kukla
Nr 369/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Dominika 
Morończyk
Nr 370/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Sylwia 
Drążek
Nr 371/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Joanna 
Wolan
Nr 372/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Anna Po-
krywka
Nr 373/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Alicja Go-
dawska
Nr 374/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Maciej 
Karpiński
Nr 375/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Katarzyna 
Drapała
Nr 376/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
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wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Dominika 
Religa
Nr 377/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Iwona 
Sroka
Nr 378/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Wojciech 
Nalepa
Nr 379/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty – Zuzanna 
Dąbkowska
Nr 380/2020/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 – Justyna Beata Kąkol 
Nr 381/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Karol Lentowicz
Nr 382/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Radosław Skomro
Nr 383/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Natalia Wilusz
Nr 384/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Emilia Daraż
Nr 385/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Monika Warzecha
Nr 386/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Katarzyna Kwiecień
Nr 387/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Kamila Dzwonnik
Nr 388/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Artur Wilk
Nr 389/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Izabela Paszkow-
ska-Miziuk
Nr 390/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magda Tropiejko
Nr 391/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Greta Brągiel
Nr 392/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aurelia Tarnowska
Nr 393/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Mateusz Granacki
Nr 394/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Bartosz Andrusz-
kiewicz
Nr 395/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Arkadiusz Bigos
Nr 396/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-

wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Monika Godawska
Nr 397/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wojciech Tłuczek
Nr 398/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu 
w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magdalena Szlachta
Nr 399/2020/P w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Sałdan

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 01 września  2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Radca prawny mgr Anna Bandelak przedstawiła aktualne prze-
pisy prawne oraz projekty aktów prawnych w ochronie zdrowia.
Omówiła również nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty.

Zmiany, które obowiązują od  8.08.2020 r. 

1/ Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza będzie podle-
gał unieważnieniu 
   w następujących sytuacjach : 
- z dniem zawiadomienia  o jego utracie lub zniszczeniu 
- z dniem utraty prawa wykonywania zawodu wskutek skreślenia z 
listy członków właściwej 
  izby lekarskiej
- z dniem wydania prawomocnego orzeczenia Sądu o zakazie   
lub zawieszeniu prawa
   wykonywania zawodu
- z dniem odbioru dokumentu w miejsce poprzedniego

2/ Lekarz będący obywatelem państwa członkowskiego UE może 
tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód bez konieczności 
wpisu do rejestru ORL , jeżeli złoży odpowiednie dokumenty  w tej 
sprawie do Naczelnej Rady Lekarskiej. 

3/ W sytuacji ogłoszenia stanu epidemicznego – lekarz stażysta 
może  zostać  skierowany do zwalczania epidemii. ORL może 
uznać ten okres za równoważny z realizowaniem stażu. 

4/ Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenc-
kim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji  na 
podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym 
szkolenie (art. 16h ustawy).

5/ Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach programu 
specjalizacji przysługuje  wynagrodzenie jak za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, albo na jego wniosek czas wolny. 
Czas wolny po dyżurze w związku z 11 godzinnym odpoczynkiem  
nie powoduje obniżenia wynagrodzenia (art. 16i  ustawy). 

6/ Nowy zakres praw i obowiązków  lekarzy odbywających szkole-
nie specjalizacyjne (art.16o ustawy). 

7/ Lekarz który ukończył przedostatni rok szkolenia może wystą-
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pić do dyrektora CEM o przystąpienie do Państwowego Egzaminu  
Specjalizacyjnego. Lekarz może przystąpić do PES w okresie 5 lat  
od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

8/ Obowiązek doskonalenia zawodowego potwierdza ORL za po-
mocą SMK przez dokonanie wpisu w rejestrze (art.18 ustawy). 

9/ Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdro-
wotnych niezgodnych z jego sumieniem (nie dotyczy stanu za-
grożenia życia i zdrowia) z tym, że ma obowiązek odnotować ten 
fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na 
podstawie stosunku pracy ma także obowiązek powiadomić o 
tym na piśmie przełożonego (art.39 ustawy).

10/ Lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską i prowa-
dzący staż  lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudnić lekarza w 
celu odbycia tego stażu lub szkolenia. 

Zmiany które będą obowiązywać  od dnia 24.08.2021 r. 
Karty w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Me-
dycznych  zwaną SMK
 
Zmiany które będą obowiązywać od dnia  1.01.2022 r. 
Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy:
-   zmiana programu
-   lekarz otrzyma 6 dni płatnego urlopu na udział w konferencjach 
-   zmiana terminu rozpoczęcia stażu należeć będzie do ORL, a nie 
do MZ
-   będzie obowiązywał dokument potwierdzający zrealizowanie 
programu stażu EKSP
-   lekarze otrzymają prawo do 2-ch dni płatnego urlopu na przy-
stąpienie do PEM

2. Zapoznano się z pismem Dyrektora CEM  Rafała Kubiaka, w 
którym informuje o wprowadzonych przez CEM wytycznych do-
tyczących warunków sanitarnych obowiązujących podczas Lekar-
sko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz odpowiedzią w 
tej sprawie Prezesa NRL i Ministerstwa Zdrowia. 

4.  Prezes ORL poinformował, że studenci Wydziału Medycznego 
w Rzeszowie zwrócili się do OIL z prośbą o pomoc w zorganizo-
waniu w Rzeszowie Lekarskiego Egzaminu Państwowego.  Prezes 
zobowiązał się, że będzie rozmawiał w tej sprawie z Panią Wojewo-
dą, gdyż zgodnie z prawem to leży w jej kompetencji. 

4. Podjęto uchwały :   

Nr 400/2020/P w sprawie wpisania lekarze na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza – Kinga Czech-Rokita
Nr 401/2020/P w sprawie wpisania lekarze na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza – Alan Jędrysek
Nr 402/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jagoda Zie-
miańska-Kwiecień
Nr 403/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Mikołaj Kusibab
Nr 404/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Sylwia Biela
Nr 405/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Joanna Skura
Nr 406/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-

du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Bartłomiej Tutak
Nr 407/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Klaudia Mastej
Nr 408/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Irmina Ferfecka
Nr 409/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agata Wojnarowicz
Nr 410/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Justyna Labiszak
Nr 411/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Idec
Nr 412/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magdalena Pyziak
Nr 413/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Kisiel
Nr 414/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dawid Prochenka
Nr 415/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Hubert Gałązka
Nr 416/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Gabriela Kuczyńska
Nr 417/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksander Stybak
Nr 418/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Sara Bartoń
Nr 419/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paulina Lubas
Nr 420/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Karolina Kowal
Nr 421/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marcin Wałaszek
Nr 422/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Szymon Bieda
Nr 423/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Piotr Szymczak
Nr 424/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Izabela Pyrchla
Nr 425/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Sylwia Czech
Nr 426/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Katarzyna Czekaj
Nr 427/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Piotr Partyka
Nr 428/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
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listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Karolina Koper
Nr 429/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Natalia Siwiec
Nr 430/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Karolina Kijowska
Nr 431/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Maźniak
Nr 432/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dariusz Domka
Nr 433/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marzena Kukla
Nr 434/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agata Hanzel
Nr 435/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Julita Kolasa
Nr 436/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Maciej Cichosz
Nr 437/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marcelina Rusinek
Nr 438/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Sylwia Kot
Nr 439/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wojciech Pio-
trowski
Nr 440/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Adrianna Ar-
ciszewska
Nr 441/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Szramik
Nr 442/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Weronika Sarna
Nr 443/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Monika Małek
Nr 444/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Angelika Pistor
Nr 445/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra Goch
Nr 446/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Buczkowicz
Nr 447/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Aleksandra 
Kochmańska
Nr 448/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Horeglad
Nr 449/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Płoszczyca

Nr 450/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Joanna Grzędzicka
Nr 451/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Ewa Sajdak
Nr 452/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jakub Łączak
Nr 453/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Mateusz Kliza
Nr 454/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Katarzyna Osiniak
Nr 455/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Inga Kołcz
Nr 456/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Renata Pacuszka
Nr 457/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Owsiak
Nr 458/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Krzysztof Ka-
linowski
Nr 459/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magda Szklanny
Nr 460/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dawid Merkiel
Nr 461/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Wojciech Gajewski
Nr 462/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania 
na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Dominika 
Maczkowska
Nr 463/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Maciej Nizioł
Nr 464/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia Bartosz Korczyński
Nr 465/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paulina Buśko
Nr 466/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Agnieszka Strózik
Nr 467/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Martyna Cisło
Nr 468/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Anna Lubera-
-Tarnawska
Nr 469/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Maciej Muniak
Nr 470/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paweł Rzyszkowski
Nr 471/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
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stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Monika Marszał
Nr 472/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paweł Furtak
Nr 473/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Mariusz Rozwód
Nr 474/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Rybka
Nr 475/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Magdalena Ząbik
Nr 476/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Jakub Białek
Nr 477/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michael Celarek
Nr 478/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Edyta Chłopek
Nr 479/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Ewa Jaworska
Nr 480/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Marcin Król

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 08 września 2020 r.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył  Wiceprzewodniczący ORL w Rzeszowie kol. Ra-
dosław  Maksymowicz.  

1. Odczytano odpowiedź Podkarpackiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora w Rzeszowie  na pismo dotyczące próby niszczenia Willi 
Kotowicza, obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 

2. Zapoznano się z pismem Europejskiego Stowarzyszenia Stu-
dentów Prawa ELSA z Rzeszowa, które zwróciło się do OIL w Rze-
szowie z prośbą o objęcie patronatem  V Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Prawo Medyczne pt. : „ Prawo i medycyna  wobec chorób 
zakaźnych”. Konferencja odbędzie się  4 grudnia 2020 r. 
Prezydium wyraziło na to zgodę.  

3. Odczytano pismo Prezesa Porozumienia Podkarpackiego ZPOZ 
lek. Mariusza Małeckiego informujące, że w związku z  rozmową z 
Prezesem ORL oraz pismem jednego z podmiotów realizujących 
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o sprawie zo-
stali poinformowani w trakcie telekonferencji członkowie Prezy-
dium ZPOZ oraz eksperci współpracujący z Prezydium. Prezydium 
ZPOZ wyjaśniło, że duża ilość skierowań lekarzy POZ do AOS z ad-
notacją „pilne” może być efektem czasowego ograniczenia przyjęć 
w AOS w miesiącach marzec-maj 2020 r. , pewnymi opóźnieniami 
związanymi z opieką placówek AOS nad pacjentami oraz presją 
ze strony pacjentów o jak najszybsze „nadrobienie tych zaległości”. 

4. Wytypowano kolegę Tomasza Adamczyka jako przedstawiciela 
ORL w skład komisji konkursowej na stanowiska Pielęgniarek Od-

działowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej 
Woli. Dotyczy oddziałów: Psychiatrycznego, Neonatologicznego, 
Pediatrycznego i Dermatologicznego. 

5. Zdecydowano umieścić na stronie internetowej OIL w Rze-
szowie informację o bezpłatnym szkoleniu organizowanym dnia 
9.09.2020 r. przez irmę ConvaTec na temat „mycia i oczyszczania 
rany, pielęgnacji skóry dookoła rany, brzegów rany oraz dobrania 
właściwego opatrunku do rany”. 

6. Odczytano pismo Podkarpackiego Centrum Medycznego w 
Rzeszowie, które zwraca się do OIL w Rzeszowie o udostępnienie 
listy lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy. 
Wyrażono zgodę na podanie nazwisk lekarzy.

7. Podjęto uchwały :

Nr 481/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza – Bogumiła Gwoździowska
Nr 482/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – do-
tyczy lekarza – Tomasz Bednarz
Nr 483/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Tomasz Bednarz
Nr 484/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Bogumiła Gwoździowska
Nr 485/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Karol Lentowicz
Nr 486/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Radosław Skomro
Nr 487/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Natalia Wilusz
Nr 488/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Emilia Daraż
Nr 489/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Monika Warzecha
Nr 490/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Katarzyna Kwiecień
Nr 491/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Jagoda Ziemiańska-Kwiecień
Nr 492/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Kamila Dzwonnik
Nr 493/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Mikołaj Kusibab
Nr 494/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Artur Wilk
Nr 495/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Izabela Paszkowska-Miziuk
Nr 496/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Magda Tropiejko
Nr 497/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Greta Brągiel
Nr 498/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Aurelia Tarnowska
Nr 499/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Matusz Granacki
Nr 500/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Bartosz Andruszkiewicz
Nr 501/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Arkadiusz Bigos
Nr 502/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Monika Godawska
Nr 503/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Wojciech Tłuczek
Nr 504/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Magdalena Szlachta

Z Prac ORL
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Z Prac ORL

Nr 505/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michał Sałdan
Nr 506/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Sylwia Biela
Nr 507/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Piotr Partyka
Nr 508/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Karolina Koper
Nr 509/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Natalia Siwiec
Nr 510/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Dariusz Domka
Nr 511/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Karolina Kijowska
Nr 512/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michał Maźniak
Nr 513/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Marzena Kukla
Nr 514/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Agata Hanzel
Nr 515/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Julita Kolasa
Nr 516/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Maciej Cichosz
Nr 517/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Marcelina Rusinek
Nr 518/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Sylwia Kot
Nr 519/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Wojciech Piotrowski
Nr 520/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Adrianna Arciszewska
Nr 521/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Anna Szramik
Nr 522/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Weronika Sarna
Nr 523/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Monika Małek
Nr 524/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Angelika Pistor
Nr 525/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Aleksandra Goch
Nr 526/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Anna Buczkowicz
Nr 527/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Aleksandra Kochmańska
Nr 528/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michał Horeglad
Nr 529/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Anna Płoszczyca
Nr 530/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Joanna Grzędzicka
Nr 531/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Ewa Sajdak
Nr 532/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Jakub Łączak
Nr 533/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Matrusz Kliza
Nr 534/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Katarzyna Osiniak
Nr 535/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Kinga Kołcz
Nr 536/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Renata Pacuszka
Nr 537/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Anna Owsiak
Nr 538/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-

wy – dotyczy lekarza – Krzysztof Kalinowski
Nr 539/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Joanna Skura
Nr 540/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Bartłomiej Tutak
Nr 541/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Klaudia Mastej
Nr 542/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Liana Hospodarysko
Nr 543/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Ihor Homzar
Nr 544/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Irmina Ferfecka
Nr 545/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Agata Wojnarowicz
Nr 546/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Justyna Labiszak
Nr 547/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michał Idec
Nr 548/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Magdalena Pyziak
Nr 549/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Aleksandra Kisiel
Nr 550/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Dawid Prochenka
Nr 551/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Hubert Gałązka
Nr 552/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Gabriela Kuczyńska
Nr 553/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Aleksander Stybak
Nr 554/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Sara Bartoń
Nr 555/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Paulina Lubas
Nr 556/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Karolina Kowal
Nr 557/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Marcin Wałaszek
Nr 558/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Szymon Bieda
Nr 559/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Piotr Szymczak
Nr 560/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Izabela Pyrchla
Nr 561/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Sylwia Czech
Nr 562/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Katarzyna Czekaj
Nr 563/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Magda Szklanny
Nr 564/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Dawid Merkiel
Nr 565/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Wojciech Gajewski
Nr 566/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Dominika Maczkowska
Nr 567/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Maciej Nizioł
Nr 568/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Bartosz Korczyński
Nr 569/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Paulina Buśko
Nr 570/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Agnieszka Strózik
Nr 571/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Martyna Cisło
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Nr 572/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Anna Lubera-Tarnawska
Nr 573/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Maciej Muniak
Nr 574/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Paweł Rzyszkowski
Nr 575/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Monika Marszał
Nr 576/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Paweł Furtak
Nr 577/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Mariusz Rozwód
Nr 578/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Marcin Król
Nr 579/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michał Rybka
Nr 580/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Magdalena Ząbik
Nr 581/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Jakub Białek
Nr 582/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Michael Celarek
Nr 583/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Edyta Chłopek
Nr 584/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Ewa Jaworska
Nr 585/2020/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza – Alan Jędrysek
Nr 586/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Kinga Pociask
Nr 587/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Anna Szczerbińska
Nr 588/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Anna Walawender
Nr 589/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Edyta Gniewek
Nr 590/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Patrycja Tarka
Nr 591/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Karolina Wojtanowska
Nr 592/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Katarzyna Płaza
Nr 593/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Marta Kiełbowicz
Nr 594/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Zuzanna Kukla
Nr 595/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Dominika Morończyk
Nr 596/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Sylwia Drążek
Nr 597/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Joanna Wolan
Nr 598/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Anna Pokrywka
Nr 599/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Alicja Godawska
Nr 600/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Maciej Karpiński
Nr 601/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Katarzyna Drapała
Nr 602/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Dominika Religa
Nr 603/2020/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy – dotyczy lekarza – Zuzanna Dąbkowska

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 15 września 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z uchwałami NRL:

- w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń te-
lemedycznych. Wytyczne składają się z trzech dokumentów pn. 
„Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych”, „Wytyczne 
świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne”, 
„10 kroków wizyty telemedycznej”

- zmieniającą uchwałą w sprawie regulaminu przyznawania le-
karzom i lekarzom dentystom pochodzenia polskiego pomocy 
inansowej w celu doskonalenia zawodowego. Wnioski o udzie-
lenie pomocy inansowej w celu doskonalenia zawodowego 
złożony przed wejściem w życie uchwały będą rozpatrywane na 
zasadach dotychczasowych. 

2. Odczytano pismo Prezesa NRL z prośbą o oszacowanie kosztów 
jakie poniosły Okręgowe Izby Lekarskie w 2019-2020 w związku z 
koniecznością udzielania odpowiedzi na wnioski Pana J.P. 

3. Odczytano pismo Prezesa Prezydium PP ZPOZ dr Mariusza Ma-
łeckiego skierowanego do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w 
Tarnobrzegu w sprawie nieprawidłowych działań realizowanych 
przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale Onkologii Szpitala Woje-
wódzkiego w Tarnobrzegu. Sprawa dotyczy odmowy wydawania 
przez lekarzy onkologów chorym zaświadczeń o stanie zdrowia, 
które są niezbędne. 

4. Prezydium ORL w Rzeszowie przyjęło stanowisko w sprawie 
poparcia działań Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w 
sporze z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. 
Rydygiera. 

5. Podjęto uchwały:
Nr 604/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Beata Rożek
Nr 605/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Magdalena Sołtys
Nr 606/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Damian Skrodzki
Nr 607/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza – Damian Skrodzki
Nr 608/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał Jakubiec
Nr 609/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza – Michał Jakubiec
Nr 610/2020/P – w sprawie skierowania na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza – Magdalena Sołtys

Na tym posiedzenie zakończono. 

Z Prac ORL
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Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia

Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

Prawo

1. Rozp. MZ w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu poz  / 

Dz.U.20.1143/

2. Zmiana rozp. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego / Dz.U.20.1145/

3. Zmiana rozp. w sprawie stażu podyplomowego lekarza / Dz.U.20.1147 / - od dnia 1.07.2020 r wysokość wynagrodze-

nia zasadniczego wynosi 2900,00 zł

4. Rozporządzenie MZ w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny  / Dz.U.20.1156/

5. Rozporządzenie MZ w sprawie wynagrodzenia miesięcznego lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezyden-

tury  / Dz.U.20.1134/

6. Zmiana ropz. w sprawie chorób zakażnych powodujących obowiązek hospitalizacji, izolacji, kwarantanny  / 

Dz.U.20.1164/ zm, Dz.U.20.1550/

7. Zmiana rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Dz.U.20.1177/

8. Program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej  / Dz.U.20.1246/

9. Zmiana rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz  / Dz.U.20.1255/

10. Limit przyjęć na studia lekarskie  / Dz.U.20.1272/

11. Zmiana rozp. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom in-

nym niż z podejrzeniem wirusa SARS-GV-2  / Dz.U.20.1275/

12. Zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  / Dz.U.20.1291/

13. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiącymi zagrożenie życia / Dz.U.20.1346 t.j/

14. Standardy organizacyjne teleporady w ramach poz  / Dz.U.20.1395/

15. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej inansowanych ze środków publicznych  / Dz.U.20.1398 t.j/

16. Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych  / Dz.U.20.1405/

17. Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  / Dz.U.20.1404/

18. Zmiana rozp. w sprawie recept / Dzs.U.20.1432 / - wprowadza dodatkowy kod dla kobiet w ciąży

19. Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej  / Dz.U.20.1433/

20. Zmiana niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią  / Dz.U.20.1493/

21. Standard organizacyjny w izolatoriach  / Dz.U.20.1507/

22. Nowe rozporządzenie MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów / Dz.U.20.1566/

23. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagającej uprzedniej zgody Prezesa NFZ / Dz.U.20.1556/

24. Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju / Dz.U.20.1557/

25. Zmiana rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / 

Dz.U.20.1548/
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Uwaga ważne przypomnienie w sprawie wysokości zasiłku dla lekarza na kwarantannie:

zgodnie z art 6 ust 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa / Dz.U.20.870/  na równi z 
niezdolnością do pracy traktuje się niemożność jej wykonywania w związku z decyzją wydaną na podstawie przepisów 
ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakażnych u ludzi wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.

Zgodnie natomiast z art 4c ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 / Dz.U.20.374  zm. Dz.U.20.1493/  - w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ubezpieczonemu, zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie  
lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu 
COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych  - przysługuje zasiłek chorobowy którego 
wymiar wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i 
macierzyństwa.

Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym

Od dnia 1 września 2020 r została wprowadzona możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy , dia-
gnostów laboratoryjnych , farmaceutów i izjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego 
w związku z epidemią. Przepisy precyzują też kompetencje Ministra Zdrowia do podjęcia decyzji o odstąpieniu od prze-
prowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej . W ustawie wprowadzono także 
możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu z powodu okoliczności 
związanych z epidemią. Ustawą umożliwia się również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i tech-
nik na odległość.

Podstawa prawna : ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemią / Dz.U.20.1493/

Zmiany w uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Od dnia 1 września 2020 r umożliwiono zespołowi ekspertów powołanemu przez dyrektora CMKP – opiniowanie wnio-
sków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w trybie obiegowym.
Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
pod warunkiem , że taką formę przewiduje program specjalizacji.
Ustawa przewiduje też możliwość zwolnienia z kolejnej opłaty za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyj-
nego osoby która do niego nie przystąpiła z powodu np. izolacji.
Minister Zdrowia otrzymał kompetencję do podjęcia decyzji na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego w 
danej dziedzinie z zachowaniem egzaminu ustnego lub do podjęcia decyzji przeprowadzenia egzaminu jeden raz w roku.
Podstawa prawna: - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemia / Dz.U.20.1493/

Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

Niektóre zmiany od dnia 8.08.2020 r:
1. dokument – Prawo wykonywania zawodu lekarza będzie podlegał unieważnieniu w następujących sytuacjach:
z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu
z dniem utraty prawa wykonywania zawodu wskutek skreślenia z listy członków właściwej izby lekarskiej
z dniem wydania prawomocnego orzeczenia Sądu o zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
z dniem odbioru dokumentu w miejsce poprzedniego.
2. lekarz będący obywatelem państwa członkowskiego UE może tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód bez ko-
nieczności wpisu do rejestru ORL jeżeli złoży odpowiednie dokumenty w tej sprawie do Naczelnej Rady Lekarskiej
3.w sytuacji ogłoszenia stanu  epidemicznego – lekarz stażysta może zostać skierowany do zwalczania epidemii. Okręgo-
wa Rada Lekarska może uznać ten okres za równoważny z realizowaniem stażu
4.lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji 
na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie  / art 16 h ustawy/
5. lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w 
godzinach nadliczbowych, albo na jego wniosek czas wolny. Czas wolny po dyżurze w związku z 11 godzinnym odpo-
czynkiem nie powoduje obniżenia wynagrodzenia  / art 16 i ustawy/

Prawo
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6. nowy zakres praw i obowiązków lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  / art 16 oa ustawy/
7. lekarz który ukończył przedostatni rok szkolenia może wystąpić do dyrektora CEM o przystąpienie do PES.  Lekarz może 
przystąpić do PES w okresie 5 lat od dnia  potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
8. obowiązek doskonalenia zawodowego potwierdza ORL za pomocą SMK przez dokonanie wpisu w rejestrze  / art 18 
ustawy/
9. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem / nie dotyczy sta-
nu zagrożenia życia i zdrowia/ z tym , że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonują-
cy zawód na podstawie stosunku  pracy ma także obowiązek powiadomić o tym na piśmie przełożonego./ art 39 ustawy/
10. lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarska i prowadzący staż lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudnić 
lekarza w celu odbycia tego stażu lub szkolenia.
11. Lekarze cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy tak jak lekarze będący obywatelami polskimi.
Niektóre zmiany od dnia 24.08.2020 r
1. Kartę w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  zwaną SMK zakłada:
- lekarz, lekarz dentysta
- kierownik specjalizacji
- konsultant wojewódzki i krajowy
- kierownik podmiotu prowadzący staż i szkolenie specjalizacyjne – od dnia 1.01.2022 r
- koordynator – od dnia 1.01.2022 r
- opiekun – od dnia 1.01.2022 r
- osoba która ukończyła co najmniej 10 semestrów z 6 – letnich studiów na kierunku lekarskim i 8 semestrów z 5 – letnich 
studiów dentystycznych- od dnia 1.12.2020 r

Niektóre zmiany od dnia 1.01.2021 r
1. art 6 e ustawy w nowym brzmieniu / testy i pytania testowe, okazywanie testów w siedzibie CEM, przebieg egzaminu i 
zastrzeżenia do pytań.
 
2. kierownik specjalizacji wyraża za pomocą SMK zgodę na pełnienie dyżurów samodzielnie, lekarz będzie mógł odmówić 
pełnienia samodzielnych dyżurów przez pierwszy rok od dnia rozpoczęcia szkolenia
 
3. kierownik specjalizacji otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za szkolenie 1 lekarza i 1000 zł brutto 
za szkolenie więcej niż 1 lekarza
 
4. nowe dokumenty – Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.
 
Niektóre zmiany od dnia 1.01.2022 r
 
1. zmiana w stażu podyplomowym lekarza :
- zmiana programu
- lekarz otrzyma 6 dni płatnego urlopu na udział w konferencjach
- zmiana terminu rozpoczęcia stażu należeć będzie do Okręgowej Rady Lekarskiej, a nie do Ministra Zdrowia
- będzie obowiązywał dokument potwierdzający zrealizowanie programu stażu EKSP
 
2. lekarze otrzymają prawo do 2 dni płatnego urlopu na przystąpienie do PEM.  PEM to nowy egzamin państwowy, który 
będzie upoważniał lekarzy w trakcie specjalizacji do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i pełnienia 
samodzielnie dyżuru. Przystąpić do niego będzie można po drugim roku specjalizacji
 

Uwaga- przedłużenie termin una instalację kas iskalnych on-line do 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z rozp. MF w sprawie przedłużenia terminów ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas iskalnych  / Dz.U.20.1059/  
- praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów  jak i podmioty lecznicze nie będą musiały od dnia 1 stycznia 2021 r pro-
wadzić sprzedaży usług za pomocą nowych kas lecz dopiero od 1 lipca 2021 r.
Przedłużenie tego terminu nie zwalnia z ewentualnych przeglądów dotychczas używanych kas.
 
 

Uwaga  - recepty:

Z dniem 1 września 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. w sprawie recept / Dz.U.20.1432/.
Nowelizacja wprowadza dodatkowy kod uprawnień  C – dla świadczeniobiorcy w ciąży.

Prawo
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Cykl  prac w ramach osiągnięcia naukowego obej-
muje wyniki badań nad zastosowaniem spektro-
skopii w podczerwieni – Fourier Transformed Infra-
red Spectroscopy w diagnostyce mięsaka Ewinga 
oraz wykorzystanie uzyskanego widma jako po-
tencjalnego czynnika prognostycznego w tym 
nowotworze. Spektroskopia FTIR jest tanią i szybką 
metodą pozwalającą na kompleksowe określenie 
składu chemicznego w badanej próbce. 

Wyniki badań, które zainicjowałem, pokazują, że analiza wid-
ma FTIR z próbek pobranych od pacjentów w momencie roz-
poznania ES oraz z próbek guza resekowanego po zakończe-
niu CHT neoadjuwantowej, 
pozwala z zadziwiająco dużą 
dokładnością przewidzieć 
dalsze losy chorego. Krzywe 
przeżycia całkowitego (OS) 
oraz wolnego od progresji 
(PFS)  wg Kaplana-Meiera dla 
podgrup wyodrębnionych 
na podstawie obrazu widma 
FTIR z zakresu tzw. „fingerprin-
ting region” pokazują zupeł-
nie inne rokowanie. Analiza 
wieloczynnikowa ujawniła, iż 
położenie jednego z pików z 
zakresu fingerprinting region 
w momencie rozpoznania jest 
najsilniejszym, niezależnym 
czynnikiem prognostycznym, 
który przewyższa obecnie wy-
korzystywane, uznane czyn-
niki ryzyka. Ponadto poka-
zaliśmy odmienności widma 
uzyskanego w zdrowej tkan-
ce kostnej otaczającej tkankę 
nowotworową w porównaniu 
z widmem ogniska mięsaka 
Ewinga oraz osteomyelitis. Po-
zwala to na potencjalne wy-
korzystanie tej metody przy 
różnicowaniu prawidłowej 
tkanki kostnej, mięsaka Ewin-
ga oraz osteomyelitis. Udo-
wodniliśmy również, iż nie jest 
konieczne odparafinowywa-
nie preparatu przed pomia-
rem widma FTIR. Daje to dużą 
oszczędność czasu, zmniejsza 
koszty oraz zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia próbki podczas 
preparatyki. 

Reasumując - w przypadku 
potwierdzenia naszych wy-
ników na większych grupach 
pacjentów w innych ośrod-
kach, spektroskopia FTIR mo-
głaby się stać ważną metoda 
diagnostyczną, a uzyskane 
widma FTIR istotnym czynni-
kiem prognostycznym w ES. 
Istotną korzyścią tej metody 

jest stosunkowy krótki czas pomiaru i analizy widma oraz bar-
dzo niski koszt jednostkowego oznaczenia. 

Przedstawiony cykl publikacji jest nowatorski – do chwili obec-
nej nie udało nam się znaleźć innych publikacji dotyczących 
wykorzystania spektroskopii FTIR w diagnostyce i monitorowa-
niu terapii złośliwych, pierwotnych guzów kości. Z tego punk-
tu widzenia nasze badania należy uważać za pionierskie w tej 
dziedzinie. Niniejszy projekt badawczy jest także przykładem 
udanej współpracy naukowców łączących nauki podstawowe 
(biofizyka, biochemia, statystyka bioinformatyczna) z kliniczną 
dyscypliną medyczną. Uzyskane rezultaty oprócz waloru po-
znawczego, mogą być potencjalnie wykorzystane przy podej-
mowaniu decyzji terapeutycznych. 
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Streszczenie

Rak płaskonabłonkowy stanowi ponad 90% nowotworów zło-
śliwych jamy ustnej i wargi. W ogólnej populacji OSCC stanowi 
około 2,1% ogółu nowotworów złośliwych człowieka - wg naj-
nowszych danych w 2018 roku zarejestrowano na świecie 354 
864 nowych zachorowań na OSCC 6. W tym samym okresie z 
powodu tego nowotworu zmarło 177 384 chorych, w tym 119 
693 mężczyzn i 57 691 kobiet 6. Głównym narzędziem służącym 
do oceny pacjentów przed i pooperacyjnych jest system TNM, 
oceniający wielkość guza, stan węzłów chłonnych oraz obecność 
przerzutów odległych (cTNM oraz pTNM), dającym wskazówki 
do dalszego postępowania i służącym do oceny ryzyka. Nieste-
ty, od ponad 40 lat, pomimo stosowania coraz lepszych technik 
operacyjnych oraz leczenia neo i adjuwantowego, przeżywalność 
pacjentów nie poprawiła się istotnie. Dlatego też od wielu już lat 
trwa poszukiwanie dodatkowych czynników prognostycznych, 
poza już istniejącymi i ogólnie uznanymi (TNM), które pozwoliłyby 
na lepszą selekcję pacjentów do mniej lub bardziej agresywnego 
leczenia. Taką grupę stanowią czynniki dyskusyjne, do których na-
leżą inwazja naczyń, naciekanie przestrzeni okołonerwowych, głę-
bokość naciekania, inwazja otaczających kości, stan marginesów 
chirurgicznych, sposób naciekania oraz stopień histologicznego 
zróżnicowania, które pomimo ich częstego stosowania, wciąż sta-
nowią obiekt dyskusji. Ostatnią grupę stanowią 
czynniki potencjalnie prognostyczne, nad któ-
rymi trwają intensywne badania, których wyniki 
są mniej lub bardziej obiecujące.

Głównym celem niniejszej pracy było ocenie-
nie, na podstawie danych 100 chorych na raka 
płaskonabłonkowego jamy ustnej, przydatności 
niektórych potencjalnych czynników progno-
stycznych w OSCC: podoplaniny, CD10, limfo-
cytów TILs, średniej ilość naczyń krwionośnych 
w podścielisku raka (MVD) oraz infekcji HPV. 
Dokonano także oceny wybranych czynników 
z wymienionych powyżej dwóch pierwszych 
grup: z grupy ogólnie przyjętych czynników 
prognostycznych oceniono wielkość guza 
w momencie operacji (pT) oraz stan węzłów 
chłonnych (pN), co posłużyło jako kontrola we-
wnętrzna poprawności badania, a także z gru-
py dyskusyjnych czynników prognostycznych, 
gdzie oceniono głębokość naciekania raka oraz 
stopień zróżnicowania histopatologicznego G 
wg systemy WHO. W badaniu oceniano kore-
lację danego czynnika, w okresie 36 miesięcz-
nym, z prawdopodobieństwem przeżycia cał-
kowitego chorych, z prawdopodobieństwem 
przeżycia bez wznowy miejscowej oraz praw-
dopodobieństwem przeżycia bez przerzutów 
odległych. Wyniki badania ocenionych czynni-
ków ogólnie uznanych (pT i pN0), będące kon-
trolą wewnętrzną, korelujące z czasami całkowi-
tego czasu przeżycia oraz wznowy miejscowej 
potwierdziły właściwy dobór grupy badawczej, 
sposób gromadzenia danych oraz ich opraco-
wania. Wyniki badania dyskusyjnych czynników 
prognostycznych, t.j. głębokości naciekania raka 
(DOI) oraz stopnia zróżnicowania histopatolo-
gicznego G (wg WHO) w dużym stopniu po-
twierdziły wartość prognostyczną pierwszego 
z nich (DOI), natomiast w przypadku drugiego 
czynnika wykazały ograniczoną jego wartość: 
wykazano statystycznie istotne zależności po-
między głębokością naciekania a całkowitym 

czasem przeżycia oraz wznową miejscową, a także pomiędzy 
stopniem zróżnicowania histopatologicznego G (wg WHO) a 
prawdopodobieństwem przeżycia bez wznowy miejscowej.

Wyniki badania potencjalnych czynników prognostycznych po-
twierdziły duże znaczenie prognostyczne limfocytów TILs dla raka 
płaskonabłonkowego jamy ustnej, gdzie wykazano statystycz-
nie istotne zależności pomiędzy nasileniem nacieków z limfocy-
tów TILs a prawdopodobieństwem całkowitego przeżycia oraz 
przeżycia bez wznowy miejscowej. Równocześnie wyniki badań 
wskazują na brak wartości prognostycznej pozostałych badanych 
czynników: podoplaniny, CD10, MVD oraz infekcji HPV.
W części badania te, oceniające potencjalne czynniki progno-
styczne, były nowatorskie i pionierskie (m. in. CD10 czy też po-
doplanina), oraz w przypadku limfocytów TILs dały podstawę do 
kontynuowania dalszych badań w tym zakresie.

Do najważniejszych ograniczeń pracy należy niewątpliwie mała 
liczba badanych pacjentów (ograniczona liczba pacjentów speł-
niających warunki badania) oraz brak możliwości (ze względów 
inansowych) użycia metody analizy komputerowej ekspresji re-
akcji immunohistochemicznej oraz oceny natężenie TILs, co mo-
głoby wyeliminować możliwość subiektywnej oceny związanej z 
tradycyjną mikroskopowo-wzrokową oceną preparatów.
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DZIAŁ NAUKI 
SEKCJA KOLEGIÓW NAUKOWYCH 

ul. Chodźki 19        20-093 LUBLIN 

 

Przewodniczący Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne: 
Prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah 

Tel. (48) 81 448 50 42, 81 448 50 43, 81 448 50 40                       

 

Lu li , - -  r. 

         Z A Ś W I A D C Z E N I E 

o podjęciu w dniu 17-06-2020 r. przez Radę ds. Stopni Naukowych 

w dyscyplinie nauki medyczne 

Uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

w dyscyplinie nauki medyczne 

 

      Przewod i zą y Rady ds. Stop i Naukowy h w dys ypli ie auk edy z y h  U iwersytetu 

Medy z ego w Lu li ie zaświad za, że:  

Pa  lek. Radosław Kraw zykiewi z z Oddziału Kardiologi z ego II oraz Oddziału I te syw ego Nadzoru 

Kardiologi z ego Powiatowego Szpitala  Spe jalisty z ego w Stalowej Woli,  

i io a rodzi ów: Walde ar, Krysty a 

data i iejs e urodze ia: . .  r., Kozie i e 

o ro ił rozprawę doktorską a te at: „Postawy wo e  horo y i asile ie o jawów za urzeń 

erwi owy h a e hy oso owoś i u pa je tów z i pla towa y  kardiowertere  - defi rylatore .” 

 

Na tej podstawie Rada ds. Stop i Naukowy h w dys ypli ie auki edy z e UM w Lu li ie   a 

posiedze iu w d iu - -  r. podjęła U hwałę o ada iu Pa u stop ia aukowego doktora auk 

edy z y h i auk o zdrowiu w dys ypli ie auki edy z e. 

                                                                            

STRESZCZENIE

Tytuł: „Postawy wobec choroby i nasilenie objawów zaburzeń ner-
wicowych a cechy osobowości u pacjentów z implantowanym kardio-
werterem – deibrylatorem”

Choroby sercowo-naczyniowe dotykają blisko jednej czwartej popu-
lacji ogólnej i są główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych 
oraz Europie, stanowiąc 31,9%  śmiertelności całkowitej w 2010r (Go i wsp. 
2014 oraz McCrae i wsp. 2016). Wśród chorób sercowo- naczyniowych roz-
powszechnienie przewlekłej niewydolności serca w krajach uprzemysło-
wionych szacuje się na 1-2% populacji pełnoletniej. 

W pracach Mosterd i Hoes (2007); Redield i wsp. (2003); Bleumink i 
wsp. (2004)  stwierdzono, że w populacji powyżej siedemdziesiątego roku 
życia niewydolność krążenia wysapuje u ponad 10% populacji, dodatko-
wo jednak u ponad 17% osób zgłaszających objawy nie zostaje prawidło-
wo rozpoznana (Van Riet  i wsp 2014). Pacjenci z przewlekłą niewydolno-
ścią krążenia, zwłaszcza ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową lewej 
komory (EF poniżej 35% określaną w badaniu echokardiograicznym lub 
badaniu rezonansu magnetycznego), należą do grupy wysokiego ryzyka 
nagłego zgonu sercowego (NZS). Wszczepialny kardiowerter-deibrylator 
(ICD) to terapia pierwszego wyboru dla pacjentów zagrożonych nagłą 
śmiercią sercową z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca (Brady 
i wsp. 2005). Cechy osobowości okazały się ważnym predyktorem lęku i 
depresji u pacjentów z kardiowerterem-deibrylatorem (Pedersen i wsp. 
2013).

Celem przeprowadzonych badań była analiza zależności między po-
stawami wobec choroby i nasileniem objawów nerwicowych a cechami 
osobowości (obrazem siebie i sposobami radzenia sobie ze stresem) u 
pacjentów z implantowanym kardiowerterem-deibrylatorem. Poszuki-
wano również zależności między zmiennymi klinicznymi a zaburzeniami 
nerwicowymi, postawami wobec choroby oraz obrazem siebie i sposo-
bami radzenia sobie ze stresem u pacjentów z implantowanym 
kardiowerterem-deibrylatorem. 

W pracy zastosowano następujące metody badawcze: An-
kietę własnej konstrukcji, Kwestionariusz Objawowy Aleksan-
drowicza, Kwestionariusz Postaw Wobec Choroby Pawłowskiej i 
Potembskiej, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna oraz 
Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stre-
sem (COPE), autorstwa Carvera, Scheiera i Weintrauba.

Grupę badaną stanowiło 69 osób: 49 (71,01%) mężczyzn i 
20 (28,99%) kobiet z implantowanym kardiowerterem-deibryla-
torem. Średni wiek badanych osób wynosił 63,49 lat. Średni czas 
trwania choroby u badanych pacjentów wynosił 10 lat. Średni czas 
życia z implantowanym kardiowerterem-deibrylatorem wynosi 
ok.8 lat. W badanej populacji kardiowerter-deibrylator implanto-
wany był w ramach prewencji pierwotnej u 43 (62,32%) osób, a 
26 (37,68%) osób miało implantowany ICD w ramach prewencji 
wtórnej NZS.

W pracy weryikowano następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza 1. Występują istotne statystycznie zależności między 

postrzeganiem choroby jako zagrożenia i słabości a unikowym i 
emocjonalnym stylem radzenia sobie ze stresem oraz negatyw-
nym obrazem siebie u pacjentów z implantowanym kardiowerte-
rem-deibrylatorem.

Hipoteza 2. Występują istotne statystycznie zależności mię-
dzy nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych a unikowym i 
emocjonalnym stylem radzenia sobie ze stresem, negatywną sa-
mooceną oraz oceną choroby jako zagrożenia u pacjentów z im-
plantowanym kardiowerterem-deibrylatorem.

Hipoteza 3. Występują istotne statystyczne zależności między 
większą niewydolnością serca, bardziej nasilonym bólem dławico-
wym, odstawianiem leków a obrazem choroby jako zagrożenia i 
słabości, nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych, głównie 
lękowych i depresyjnych, emocjonalnymi i unikowymi strategiami 
radzenia sobie ze stresem oraz negatywną samooceną u pacjen-
tów z implantowanym kardiowerterem-deibrylatorem.

Na podstawie wyników sformułowano następujące wnioski:
1.Występują istotne statystycznie zależności między postrze-

ganiem choroby jako zagrożenia, słabości i korzyści a stosowa-
niem unikowych i emocjonalnych strategii radzenia sobie ze stre-
sem: reagowaniem impulsywnością, zaprzeczaniem problemom, 
odwracaniem uwagi od problemu przez pacjentów z implanto-
wanym kardiowerterem-deibrylatorem.

2.Istotne zależności występują między oceną choroby jako 

zagrożenia a negatywną samooceną, trudnościami w radzeniu sobie z 
zadaniami oraz z nawiązywaniem bliskich więzi międzyludzkich przez pa-
cjentów z implantowanym kardiowerterem-deibrylatorem. Trudności w 
realizacji życiowych celów i zadań łączą się w grupie mężczyzn z oceną 
choroby jako słabości, a w grupie kobiet z oceną choroby jako korzyści.

3.Występują istotne zależności między nasileniem objawów nerwico-
wych, głównie: lękowych, depresyjnych, konwersyjnych, somatyzacyjnych 
i neurastenii a stosowaniem unikowych i emocjonalnych strategii radzenia 
sobie ze stresem, negatywną samooceną, trudnościami w nawiązywaniu 
bliskich więzi interpersonalnych, nasiloną potrzebą wsparcia i zależnością 
oraz oceną choroby jako zagrożenia, słabości oraz korzyści u pacjentów z 
implantowanym kardiowerterem-deibrylatorem.

4.Występują istotne zależności między dłuższym czasem życia z im-
plantowanym kardiowerterem-deibrylatorem a oceną choroby jako za-
grożenia, dłuższym czasem życia z implantowanym kardiowerterem-de-
ibrylatorem a nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych i mniejszą 
autonomią, odpowiedzialnością oraz trudnościami w radzeniu sobie z 
zadaniami dorosłego. 

Nasilona niewydolność krążenia u pacjentów z implantowanym kar-
diowerterem-deibrylatorem łączy się z oceną choroby jako zagrożenia, 
słabości i korzyści, strategią radzenia sobie ze stresem skoncentrowaną na 
unikaniu oraz z nasiloną potrzebą wsparcia.

5.Znaczące zależności występują między niesystematycznym przyj-
mowaniem leków przez pacjentów z implantowanym kardiowerterem-
-deibrylatorem a oceną choroby jako słabości, nasilonymi objawami kon-
wersyjnymi, niską wytrwałością, samodyscypliną, motywacją do realizacji 
życiowych celów i zadań oraz nasiloną potrzebą poniżania siebie.

6.Istotne zależności występują między systematycznym przyjmowa-
niem leków przez pacjentów a pozytywną samooceną, wytrwałością z 
realizacji społecznie akceptowanych celów i zadań, samokontrolą, auto-
nomią, odpowiedzialnością oraz umiejętnością radzenia sobie w sposób 
konstruktywny ze stresem i zadaniami codziennego życia.
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NAJCZĘSTSZE URAZY STAWU KOLANOWEGO U SPORTOWCÓW

W swojej codziennej praktyce spotykam bardzo dużo osób, 
przychodzących z problemami potocznie określanymi jako tzw. 
„po nartach”, „po maratonie”, „po piłce”. Oczywiście jest to tylko gru-
pa najpopularniejszych pacjentów pojawiających się w gabinecie. 
Urazy sportowe mogą dotyczyć każdej części ciała i praktycznie 
większości stawów. Jednakże każda, nawet niszowa dyscyplina 
sportu, ma swoje charakterystyczne urazy. Kontuzje sportowe 
dotyczą najczęściej stawów kolanowych, skokowych i barkowych. 
Ich geneza u amatorów związana jest przede wszystkim ze złym 
przygotowaniem całego ciała do uprawiania sportu. O ile młode 
organizmy naszych dzieci nie wymagają żadnego przygotowania, 
to pracujący w popularnym teraz systemie home-oice rodzice 
lub zabiegani dziadkowie, nie myślą o konsekwencjach uprawia-
nia sportu bez przygotowania. Natomiast u sportowców wyczy-
nowych zgubne okazują się być myśli: „dam radę”, „muszę być naj-
lepszy”, „za wszelką cenę”. 

Największą grupę pacjentów stanowią sportowcy z uszko-
dzeniami stawu kolanowego. W sezonie letnim dominują urazy 
podczas gier zespołowych jak np. piłka nożna, siatkówka, koszy-
kówka. Zima natomiast to domena narciarzy i snowbordzistów. 
Wszystkie te urazy łączy jednak kilka wspólnych cech: ból, stan za-
palny, obrzęk, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i 
wywołują potrzebę skonsultowania się ze specjalistą. 

Zdecydowaną większość stanowią urazy łąkotek i więzadeł. 
Łąkotka pełni funkcję amortyzatora w stawie kolanowym i po-
większa powierzchnię stawu, a przez to zmniejsza obciążenia 
wywierane na chrząstkę stawową. Łąkotki to struktury o ogra-
niczonej ruchomości, a co za tym idzie, przy urazach skrętnych 
często dochodzi do ich rozerwania. Wiąże się to przeważnie z 
silnym obrzękiem stawu – występuje krwiak. Jest wiele różnych 
rodzajów pęknięć, które można podzielić ze względu na ich loka-
lizację, morfologię i rozmiar. Wszystkie uszkodzenia łąkotek wyma-
gają leczenia, w większości operacyjnego. Jednakże najbardziej 
niebezpieczne są trzy rodzaje uszkodzeń: rozerwanie typu „rączki 
od wiadra”, uszkodzenie typu „lap” i rozerwanie korzenia łąkotki. 
Prowadzą one do bardzo szybkiej degeneracji stawu, a zwłaszcza 
chrząstki stawowej, której do dziś nie potraimy skutecznie leczyć. 
Wszystkie te uszkodzenia wymagają pilnego leczenia operacyjne-
go i naprawy łąkotki. Stąd światowe hasło „save the meniscus” po-
winno być drogowskazem zarówno dla lekarzy, jak i sportowców. 
Dostępnych jest wiele metod szycia i rekonstrukcji łąkotek, a w 
przypadkach pełnej degeneracji, możemy wszczepiać implanty 
łąkotkowe lub wykonać przeszczepy łąkotek. Diagnostyka uszko-
dzeń łąkotek w wielu przypadkach opiera się na badaniu USG, 
lecz uszkodzenia korzeni powinny być potwierdzone badaniem 
rezonansu magnetycznego. 

Urazy więzadłowe są równie częste, jednakże leczenie może 
być bardziej skomplikowane. Najczęściej uszkadzane są więzadła 
poboczne. Więzadło poboczne przyśrodkowe (MCL) jest zdecy-
dowanym liderem i w tym przypadku dominuje leczenie zacho-
wawcze. Uszkodzenia przyczepu udowego są praktycznie zawsze 
leczone ograniczeniem ruchu, odciążeniem o kulach i rehabilita-
cją. Jedynie w przypadku dużej niestabilności przyśrodkowej po-
winno się wykonać zabieg operacyjny. Przyczep piszczelowy tego 
więzadła jest rzadkim uszkodzeniem i w większości przypadków 

wymaga leczenia operacyjnego. Więzadło poboczne strzałkowe 
(LCL) jest rzadziej uszkadzane niż MCL, jednak ze względu na swo-
ją budowę, częściej ulega zerwaniu, a co za tym idzie, wymaga 
rekonstrukcji. Urazy okolicy LCL to przeważnie złożone uszkodze-
nia kompleksu tylno-bocznego (PLC), którym towarzyszy również 
uszkodzenie łąkotki bocznej. Te rzadkie uszkodzenia u sportow-
ców, mają bardzo poważne konsekwencje, zwłaszcza, gdy pozo-
stają nierozpoznane. Podstawą diagnostyki w tym przypadku jest 
rezonans magnetyczny. 

Więzadła krzyżowe są najczęściej uszkadzane przez narciarzy i 
piłkarzy. Niekwestionowanym liderem tych uszkodzeń jest więza-
dło krzyżowe przednie (ACL). Zerwania tego więzadła powodują 
uczucie „uciekania” stawu kolanowego. Prowadzą do przodopo-
dwichnięcia kości piszczelowej, a w konsekwencji do uszkodzenia 
łąkotek i chrząstki stawowej. Leczenie może być operacyjne lub 
zachowawcze. Mimo to, wymaga wnikliwej analizy przypadku, ro-
dzaju uprawianego sportu i dokładnego zbadania stawu. Świeże 
zerwania więzadła mogą zostać zszyte, ale jesteśmy tu ogranicze-
ni czasem - do 3 tygodni od urazu. Po tym okresie pozostaje jedy-
nie rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przy pomocy 
różnorodnych technik, przeszczepów i implantów. 

Dla odmiany więzadło krzyżowe tylne ze względu na swoją 
specyikę w budowie anatomicznej i pełnionej funkcji, zdecydo-
wanie rzadziej ulega zerwaniu. Częściej leczone jest zachowaw-
czo, a w przypadku rekonstrukcji techniki są bardziej wymagające 
i zarezerwowane dla wysoce wyspecjalizowanych artroskopistów. 
Postawienie rozpoznania i podjęcie decyzji odnośnie leczenia, 
powinno odbywać się po wykonaniu badania rezonansu magne-
tycznego. Postępowanie pooperacyjne w obu przypadkach obej-
muje intensywną rehabilitację. 

Najtrudniejszymi do rozpoznania uszkodzeniami są uszkodze-
nia chrząstki stawowej. Objawy często imitują inne uszkodzenia, a 
diagnostyka różnicowa odbywa się jedynie za pomocą rezonansu 
magnetycznego. Oderwane fragmenty chrzęstno-kostne można 
operacyjnie przymocować w pierwotnym miejscu. Problem sta-
nowią uszkodzenia z rozkawałkowaniem. Do leczenia dostępnych 
jest wiele metod: regeneracji, przeszczepów z miejsc nieobcią-
żanych, namnażania chrząstki w bankach tkanek i uzupełniania 
ubytków. Wykorzystuje się także różne rodzaje membran, wypeł-
niaczy oraz coraz popularniejsze w ostatnim czasie komórki ma-
cierzyste. 

Uszkodzenia stawu kolanowego bardzo rzadko dotyczą tylko 
jednej struktury. Najczęściej są to uszkodzenia mieszane, wielo-
strukturowe, a leczenie wymaga kompleksowego podejścia. Waż-
ną rolę odgrywa wczesna rehabilitacja, zwłaszcza jeżeli mowa o 
sportowcach zawodowych. Rozpoznawanie uszkodzeń, jak i mo-
nitorowanie efektów leczenia obejmuje wykonywanie badania 
izykalnego, testów sprawnościowych oraz badań obrazowych 
USG i MRI. Unikać należy określania sztywnego terminu powrotu 
do sportu dla każdej grupy uszkodzeń. Sukces w leczeniu zależy 
od wielu współpracujących ze sobą osób, które również wspólnie 
określają termin powrotu do zawodowego uprawiania sportu.

Łukasz Białek

Specjalista ortopeda traumatolog

SZEROkO ROZUMIANE URAZy w SPORCIE MOGą DOTyCZyć wIękSZOśCI NASZEGO SPOłECZEń-

STwA. kAżDA PORA ROkU OfERUJE NAM JAkIś RODZAJ AkTywNOśCI fIZyCZNEJ, A CO ZA TyM 

IDZIE, JESTEśMy NARAżENI NA RóżNE RODZAJE kONTUZJI I URAZów SPORTOwyCh. w śwIECIE 

SPORTU, URAZy TO CODZIENNOść. ZARówNO TE NAJbARDZIEJ POSPOLITE I NAJCZęśCIEJ SPOTy-

kANE, JAk I DłUGO LECZONE STARE ZANIEDbANE kONTUZJE, kTóRE UJAwNIAJą SIę PRZy DUżyCh 

ObCIążENIACh TRENINGOwyCh I MOGą UPRZykRZyć żyCIE kAżDEMU SPORTOwCOwI. 
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Hobby

w naszej stałej rubryce „Moje hobby”, mówimy o jednej poza zawodowej pasji rozmówcy. Dziś 
chcielibyśmy porozmawiać o dwóch zamiłowaniach. wydają się być bardzo odległe od siebie, a 
może jest inaczej. Może sport i muzyka bardzo się uzupełniają.

Biegam słuchając muzyki 

Rozpocznijmy od odpoczynku izycznego. Skąd u Pana miłość 
do biegania?

Miłość do biegania zrodziła się z zamiłowania do sportu w ogó-
le. Odkąd pamiętam byłem bardzo aktywny i uprawiałem różne 
sporty. W podstawówce reprezentowałem szkołę w koszykówce, 
w szkole średniej w koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. Ponad-
to, przez długie lata graliśmy ze znajomymi w baseball i tenisa 
ziemnego. Kiedy uprawiałem ww. dyscypliny, bieganie traktowa-
łem jedynie jako element treningu uzupełniającego budującego 
wytrzymałość; w wolnych chwilach wychodziłem na niedługie, 
maksymalnie czterokilometrowe przebieżki. Do zmierzenia swo-
ich sił w biegach długodystansowych namówił mnie przyjaciel, 
również lekarz, proponując mi na początek udział w zorganizo-
wanym przez wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego 
tzw. teście Coppera. Uzyskałem w nim przyzwoity wynik (3150 
metrów), co zachęciło mnie do kontynuowania treningów bie-
gowych i udziału w biegach ulicznych. Wspomnę dodatkowo, że 
odejście od uprawiania sportów kontaktowych (przede wszyst-
kim koszykówki) zostało dodatkowo wymuszone doznanymi ura-
zami (skręcenie stawu skokowego, złamanie nosa). Skłoniło mnie 
to do releksji, że po trzydziestym roku życia korzystniejsze będą 
dla mnie bardziej zachowawcze i bezpieczne dyscypliny sportu. Z 
pasji do sportu wynikał również fakt, że przed rekrutacją na studia, 
jako alternatywny do medycyny kierunek studiów rozważałem i-
zjoterapię na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 

To amatorskie bieganie musi mieć jednak solidne podstawy, 
bo pokonanie choć raz w roku maratonu wymaga intensyw-
nego treningu. Jak często w tygodniu wychodzi Pan na trasę?

Przez pierwsze 2 lata treningów biegowych (lata 2012-2013) tre-
nowałem 4 do 5 razy w tygodniu przy średnim tygodniowym 
kilometrażu, który nie przekraczał 80 kilometrów. Obecnie, wy-
daje mi się to niewiele, jednak taką objętość treningu uważałem 
wówczas za wystarczająca, gdyż cały czas robiłem postępy trenu-
jąc w ten sposób. Dodatkowo, limitowały mnie drobne kontuzje 
(głównie ścięgien Achillesa i pasma biodrowo-piszczelowego). W 
2014 roku zaobserwowałem, że moja forma biegowa osiągnęła 
już pewne plateau. Oceniłem, że do dalszej poprawy wyników ko-
nieczna jest ilościowa i jakościowa modyikacja treningu. Szczęśli-
wie zbiegło się to czasowo z zakończeniem mojej adaptacji do tej 
nowej formy wysiłku i trwałym wyleczeniem wszystkich urazów. 
Zwiększyłem zatem liczbę pokonywanych kilometrów i zintensy-
ikowałem treningi. Do tygodniowego reżimu dodałem 1 trening, 
tj. biegałem 5-6 razy w tygodniu. W okresie wolnym od ważnych 
startów przekładało się to na średni tygodniowy kilometraż wyno-
szący około 100 km, a w ramach tzw. bezpośredniego przygoto-
wania startowego przed maratonem liczba ta dochodziła nawet 
do 140 km bieganych na 7-8 treningach przez około 12 tygodni 
przed startem. Regularnie, średnio 1,5-2 razy w miesiącu, brałem 
udział w biegach przełajowych czy ulicznych na dystansie od 5 
do 10 km, najczęściej w ramach ogólnopolskiego cyklu „City Trail” 
i „Otwartych Mistrzostw Wrocławia” w biegach długich. Starty te 
były doskonałą formą treningu i stanowiły bardzo silne bodźce 
przed ważniejszymi biegami na dystansie półmaratonu i mara-

tonu. Kiedyś przeprowadziłem analizę zależności osiągniętych 
wyników od intensywności i objętości treningowej. Swój najlep-
szy sezon, w którym ustanowiłem rekordy życiowe na wszystkich 
dystansach, przepracowałem najciężej. U biegaczy-amatorów bez 
nadzoru trenerskiego, taka prawidłowość obserwowana jest nie-
mal zawsze. Fakt ten może negatywnie nastrajać osoby aktywne 
zawodowo i nie będące w stanie w 100% poświęcić się dla sportu 
w odniesieniu do możliwości dalszej poprawy wyników po osią-

Rozmowa z dr. n. med. Dominikiem Samotijem dermatologiem
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gnięciu „szczytu” swoich możliwości treningowych. Fachowa lite-
ratura bowiem podważa zasadność przekraczania objętości 130-
140 km tygodniowo bez odpowiedniego zaplecza (izykoterapia, 
odżywianie, sen, trening uzupełniający itd.).

Czy korzysta Pan z fachowej literatury?

Po fachową literaturę sięgałem najczęściej w okresie, kiedy stawia-
łem pierwsze kroki na ścieżkach biegowych. Konieczne było wów-
czas poznanie podstaw izjologii wysiłku izycznego, ogólnych 
zasad treningu biegowego, rodzajów jednostek treningowych 
i środków przygotowawczych do startu na poszczególnych dy-
stansach. Nigdy nie realizowałem „dzień po dniu” żadnego planu 
treningowego proponowanego przez autorów książek. Pozwala-
ło mi to na elastyczność i dostosowanie schematu treningów do 
innych obowiązków. Nadal nie jestem jednak pewien, czy takie 
postępowanie nie było błędem. W późniejszych latach do książek 
zaglądałem już rzadko. Wiedzę czerpałem głównie z internetu i 
w ramach wymiany doświadczeń ze znajomymi z tras/zawodów 
biegowych, których miałem we Wrocławiu wielu. Środowisko bie-
gaczy-amatorów jest w tym mieście bardzo solidne, zatem było 
od kogo się uczyć. Gdybym miał polecić 3 książki dotyczące bie-
gania byłyby to: „Biegiem przez życie” i „Maraton” autorstwa Jerze-
go Skarżyńskiego oraz „Bieganie metodą Danielsa” Jacka Danielsa.

biegając obcuje Pan z przyrodą, czy raczej lubi słuchać mu-
zyki?
Zawsze biegam słuchając muzyki. Nie stanowi to dla mnie mo-
tywacji czy formy dopingu, ale daje możliwość „nadrobienia zale-
głości”. W trakcie 2-godzinnego biegu można przesłuchać 2 do 3 
albumów.

Skoro zapytałem o muzykę to przejdźmy do Pana drugiego 
hobby. Z tego co wiem jest pan posiadaczem blisko 20 tysięcy 
płyt winylowych. Jakie są preferowane gatunki?

Podobnie jak sportem, muzyką interesowałem się już od dziec-
ka. Początkowo kolekcjonowałem kasety magnetofonowe i płyty 
kompaktowe, a mniej więcej od początku studiów, tj. od około 20 
lat sporadycznie kupuję muzykę na innym nośniku niż płyta winy-
lowa. Oczywiste jest, że moje zainteresowania muzyczne na prze-
strzeni tych 30 lat ewoluowały. Obecnie, przy wyborze nagrań do 
przesłuchania czy zakupu kieruje się głównie datą wydania danej 
pozycji. Uważam bowiem, że najbardziej wartościowa muzyka 
powstawała w okresie od końca lat 60-tych do połowy lat 70-tych. 
Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale nagrania z tego okresu 
można kupować niemalże „w ciemno”. W tych czasach nawet mu-
zyka popularna stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym 
i muzycznym. Myślę, że w tej kwestii zgodzi się ze mną prawie 
każdy kolekcjoner płyt. W kwestii preferowanego rodzaju muzy-
ki, w ostatnich latach najczęściej sięgam po nagrania z gatunków 
jazz-rock/fusion, soul/funk, nowoczesny jazz, progresywny rock, 
psychodeliczny rock, muzyka ilustracyjna (tzw. library music), hip 
hop z lat 80-tych i 90-tych, szeroko pojęta muzyka elektroniczna 
i muzyka eksperymentalna. Nie przepadam za radiowym popem, 
komercyjną muzyką taneczną, country, bluesem czy klasycznym 
rockiem. W pełni zgodzę się jednak z poglądem, że muzykę po-
winno się dzielić tylko na „dobrą” i „złą”.

którzy z wykonawców należą do Pana ulubionych?

To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że najłatwiej na nie od-
powiedzieć bez długiego zastanawiania się nad odpowiedzią. 
A więc z tych bardziej rozpoznawalnych muzyków/grup: Miles 
Davis, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Joe Zawinul, John Col-
trane, Michał Urbaniak, Jerzy Milian, Elvin Jones, Fela Kuti, Can, Soft 
Machine, Frank Zappa, Jimi Hendrix, David Axelrod, Jean-Claude 
Vannier, Alessandro Alessandroni, Kraftwerk, Aphex Twin, Curtis 
Mayield, Stevie Wonder, George Clinton, James Brown, Roy Ayers, 
Madlib, DJ Shadow, Beastie Boys, Public Enemy, A Tribe Called Qu-
est, People Under The Stairs i dziesiątki innych.

Choć takie słowa jak winyl czy gramofon przypominają nam 
dość odległe czasy, to jednak mimo wyścigu nowoczesnych 
technik dość mocno wróciły do koneserów muzyki. Co w Pana 
przypadku decyduje o takim wyborze?

O wyborze płyty winylowej jako preferowanego nośnika, poza 
oczywistą jej przewagą polegającą na bezkonkurencyjnej wier-
ności reprodukcji dźwięku, decyduje przede wszystkim fakt, że 
ogromna większość nagrań, których poszukuję została wydana 
tylko w tym formacie. Dla przykładu, niektóre 7-calowe single czy 
EP-ki zostały tylko jednorazowo wydane w niewielkich nakładach 
przez prywatne wytwórnie, a muzyka na nich zawarta nie istnieje 
nigdzie indziej… 
W obecnych czasach każdego tygodnia ukazuje się kilkaset in-
teresujących wznowień archiwalnych nagrań w formacie analo-
gowym czy też cyfrowym, które zostały zapomniane lub są już 
nieosiągalne/ekstremalnie drogie w oryginale. Myślę zatem, że w 
dobie cyfryzacji, w mniej lub bardziej odległej przyszłości, prak-
tyczna użyteczność „starych” płyt winylowych straci na znaczeniu. 
Dla kolekcjonerów jednak te pierwsze wydania płyt zawsze będą 
cenniejsze niż ta sama muzyka nagrana na inny, być może nawet, 
doskonalszy nośnik.

Co daje Panu każde z tych dwóch zainteresowań. Na ile po-
zwala odpocząć od codziennych spraw. Czy to taki „pit stop” 
codzienności?

Hobby
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Jedno i drugie zainteresowanie, jak każde hob-
by, pozwala odpocząć i na chwilę uwolnić się 
od codziennych spraw. Bieganie dodatkowo 
umożliwia utrzymanie przyzwoitego poziomu 
ogólnej sprawności i zdrowia (chociaż podob-
no w nadmiarze nie wpływa ono korzystnie 
na układ krążenia), a kolekcjonowanie płyt na 
pewno poszerza horyzonty, a także pozwala 
na dogłębne poznanie wszystkich gatunków 
muzycznych i ich odmian oraz specyiki muzy-
ki z niemal wszystkich regionów świata. 

To proszę nam jeszcze powiedzieć słów kilka 
o sobie, wiemy, że  jest Pan wrocławianinem 
i tu podjął Pan pracę w klinice Dermatologii. 
Jak mieszka się Panu w stolicy Podkarpacia?

Urodziłem się i wychowałem we Wrocławiu, 
gdzie mieszkałem i pracowałem w Katedrze i 
Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
Uniwersytetu Medycznego. We wrześniu 2017 
roku przeprowadziłem się do Rzeszowa, aby 
móc kontynuować współpracę z moim men-
torem, Profesorem Adamem Reichem, który 
został kierownikiem tutejszego. Zakładu i Klini-
ki Dermatologii.
Po trzyletnim pobycie w Rzeszowie oceniam 
to miasto bardzo pozytywnie, jest niesamowi-
cie czyste oraz zadbane, bezpieczne i pięknie 
położone. Przez sentyment, nie mogę go jed-
nak porównywać do rodzinnego Wrocławia.

Fotograie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Hobby
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Aktualności 

Partnerem rubryki jest Centrum eZdrowie

Wystawianie e-skierowań jest proste
– dzięki gabinet.gov.pl
Do wystawiania e-skierowań, podobnie jak e-recept, lekarze mogą uży-
wać systemów gabinetowych. Niezależnie od tych systemów, każdy le-
karz może wystawiać e-skierowania przy pomocy bezpłatnej aplikacji, 
dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl, przygotowanej przez Minister-
stwo Zdrowia. Dzisiaj opisujemy, jak z niej korzystać – to proste, zwłasz-
cza dla kogoś, kto ma już doświadczenie w wystawianiu e-recept. 

Instrukcja wideo, która pokazuje, jak w aplikacji gabinet.gov.pl wystawić 
swoje pierwsze e-skierowanie, jest dostępna na kanale YouTube Cen-
trum e-Zdrowia (CeZ) – http://bit.ly/eskierowanie-instrukcja. Można to 
robić na komputerze lub urządzeniu mobilnym. 

Jak rozpocząć pracę z gabinet.gov.pl

Lekarz musi mieć aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl. W placów-
kach, dla swoich pracowników, konta zakładają administratorzy syste-
mu. Właściciele indywidualnych praktyk lekarskich mogą sami aktywo-
wać swoje konto. 

Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej (na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu) wpisać adres: www.ga-
binet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „ZALOGUJ SIĘ” –- moż-
na logować się Proilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym 
w e-dowodzie.

Po pierwszym zalogowaniu system weryikuje, jaką rolę może pełnić 
użytkownik aplikacji – przykładowo: lekarza lub innego pracownika me-
dycznego. Po określeniu roli system pokazuje do wyboru lub zatwier-
dzenia miejsce pracy (np. przychodnię lub indywidualną praktykę), a 
także jednostkę organizacyjną, w ramach której lekarz będzie wystawiał 
e-skierowanie. 

Następnie wyświetla się strona, na której są sekcje dotyczące wizyt, skie-
rowań oraz recept. 

Wystawianie e-skierowania

W pierwszej kolejności należy kliknąć „WPROWADŹ DANE PACJENTA”. 
Wyświetli się formularz do zaznaczenia, czy wizyta jest refundowana 
przez NFZ oraz wpisania danych pacjenta, zaczynając od numeru PESEL. 
System automatycznie pobiera dane osobowe i adresowe pacjenta, o ile 
są dostępne w bazie danych. Jeśli nie - trzeba je wprowadzić ręcznie. Po 
wprowadzeniu danych uaktywnia się przycisk „ZAPISZ DANE PACJENTA”. 

Chcąc wystawić e-skierowanie, trzeba wejść do sekcji „OBSŁUGA SKIE-
ROWAŃ” i wybrać opcję „STWÓRZ NOWE”. Następnie wypełnić formularz, 
który pozwala m.in. wskazać, dokąd kierowany jest pacjent, wpisać roz-
poznania główne i dodatkowe, opisać zalecane procedury do wykona-
nia, wpisać dodatkowe komentarze. W razie potrzeby można zaznaczyć 
opcję „PILNE”.  

Po wpisaniu wyżej wymienionych danych, należy kliknąć przycisk „WY-
STAW SKIEROWANIE”. Aplikacja weryikuje poprawność dokumentu i za-
pisuje go na liście e-skierowań wymagających podpisania. Na ekranie 
pojawią się różne możliwości podpisania – certyikat ZUS, Proil Zaufany, 
podpis osobisty w e-dowodzie lub podpis kwaliikowany. Należy wybrać 
sposób podpisu i go złożyć. 

Po podpisaniu e-skierowania aplikacja zmienia status dokumentu na 
„WYSTAWIONE” i generuje wydruk informacyjny. Pacjenci, którzy nie po-
dali numeru telefonu ani adresu e-mail na swoim Internetowym Koncie 
Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl, mogą poprosić lekarza o wydruk 
wystawionego dokumentu.

Wyszukiwanie lub zmiany e-skierowań

Lekarze mają możliwość wyszukiwania wystawionych przez siebie e-
-skierowań w systemie, na przykład według dat wystawienia lub pacjen-
ta. Mogą także wyszukać inne e-skierowania, do których mają dostęp 
dzięki upoważnieniu, które otrzymali od pacjenta. Wystawione doku-
menty można obejrzeć na podglądzie. Otworzyć i uzupełniać można 
tylko te e-skierowania, które są jeszcze niepodpisane. 

Lekarz może anulować e-skierowanie, które wystawił, o ile nie zaczęła się 
jego realizacja. Przy anulowaniu trzeba podać powód. Anulowanie musi 
być podpisane w taki sam sposób, jak wystawienie e-skierowania.

Przyjęcie e-skierowań do realizacji

Aplikację gabinet.gov.pl można wykorzystać do realizacji e-skierowań. 
Nie musi tego robić osobiście lekarz. Może to zrobić również pielęgniar-
ka, diagnosta czy personel administracyjny. Trzeba wówczas kliknąć na 
ekranie opcję „PRZYJĘCIE DO REALIZACJI” i wyszukać e-skierowanie, na 
podstawie kodu PIN i numeru PESEL pacjenta. Pacjent może przekazać 
dane dostępowe z otrzymanego SMS-a, e-maila lub w postaci wydru-
ku informacyjnego. System wyszuka e-skierowanie i udostępni jego 
podgląd, po czym należy kliknąć w opcję „PRZYJMIJ”. Dokument zmieni 
wówczas status na „W TRAKCIE REALIZACJI”, co oznacza, że z pacjentem 
został umówiony termin wizyty lub badania. Rozpoczynając realizację 
świadczenia, na które wystawione jest e-skierowanie, na początku nale-
ży kliknąć w opcję „OBSŁUGA REALIZACJI”. 

Po zakończeniu wizyty lub zabiegu należy kliknąć w opcję „ZAKOŃCZ 
REALIZACJĘ” – wówczas e-skierowanie zmieni swój status na „ZREALIZO-
WANE”. Aplikacja pozwala również zrezygnować z realizacji skierowania 
oraz zgłosić braki w dokumentacji

Ułatwiaj sobie życie
·  E-skierowania są już zweryikowane przez system komputerowy i nie 
ma potrzeby ponownego sprawdzania poprawności takiego dokumen-
tu.
·  W porównaniu z tradycyjnymi, papierowymi skierowaniami, znika pro-
blem błędów formalnych, przez które skierowania mogły być później 
odrzucane przez płatnika (NFZ).
·  Zdarzało się, że placówki żądały na papierowych skierowaniach zapi-
sów, które nie są wymagane żadnymi przepisami. Wprowadzenie e-skie-
rowania redukuje ten problem.
Dbaj o swojego pacjenta
·  Pacjenci nie muszą wracać do szpitala czy do lekarza z prośbą o popra-
wienie lub ponowne wystawienie skierowania z powodu braku wyma-
ganych przez daną placówkę danych.
·  Po otrzymaniu e-skierowania pacjenci nie muszą umawiać się osobi-
ście na wizytę do specjalisty. Wystarczy, że zadzwonią do wybranej pla-
cówki, podadzą 4-cyfrowy kod i numer PESEL. Ogranicza to w znaczny 
sposób liczbę wizyt bezpośrednich w placówkach.
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Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e-skierowania

Obowiązujące od początku 2020 roku e-recepty okazały się 
doskonałym rozwiązaniem wielu problemów, wywołanych 
przez epidemię COVID-19. Stanowiły jednocześnie kolejny 
krok, po teleporadach i elektronicznych zwolnieniach, na dro-
dze do informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Ten marsz ku 
pełnej cyfryzacji usług medycznych staje się coraz szybszy. W 
styczniu 2021 roku wejdzie do codziennej praktyki e-skiero-
wanie.

Wprowadzenie e-skierowań będzie ważne dla lekarzy POZ i 
poradni specjalistycznych, ponieważ uprości proces kierowa-
nia i rejestrowania pacjentów na wizyty czy badania, zmniej-
szy biurokratyczne obciążenia i pozwoli wystawiać skierowa-
nia podczas teleporady, bez potrzeby osobistej wizyty. Da im 
również lepszy dostęp do wiedzy na temat ścieżki leczenia i 
medycznych danych pacjentów, którymi się opiekują. 

E-skierowania będą dotyczyć inansowanych przez NFZ am-
bulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpital-
nego oraz części badań diagnostycznych, takich jak badania 
medycyny nuklearnej, tomograii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmo-
wego oraz EKG płodu. Tomograia komputerowa i medycyna 
nuklearna musi podlegać e-skierowaniu także, jeśli jest inan-
sowana prywatnie. Katalog świadczeń, na które można wysta-
wić e-skierowanie opisuje rozporządzenie MZ z 15 kwietnia 
2019 roku. 

Do wystawiania e-skierowań lekarze mogą używać systemów 
gabinetowych – ich producenci opracowali lub kończą przy-
gotowywać odpowiednie oprogramowanie. Stan gotowości 
dostawców IT jest monitorowany przez Centrum e-Zdrowia 
(CeZ) i dostępny na portalu ezdrowie.gov.pl: http://bit.ly/go-
towosc. 

Niezależnie od systemów gabinetowych, lekarz może również 
wystawiać e-skierowanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji 
dostępnej pod adresem gabinet.gov. pl. Korzystanie z niej jest 
proste, zwłaszcza dla kogoś, kto opanował już sztukę wysta-
wiania e-recept. Instrukcja jest dostępna na kanale YouTube 
Centrum e-Zdrowia – www.youtube.com/CentrumeZdrowia.

E-skierowanie jest podpisywane elektronicznie – czyli certyi-
katem ZUS, Proilem Zaufanym, podpisem osobistym zawar-
tym w e-dowodzie lub podpisem kwaliikowanym. Cały pro-
ces – od momentu wystawienia e-skierowania do wizyty czy 
badania ujętego we wspomnianym rozporządzeniu MZ – jest 
oparty o system informatyczny oraz udokumentowany na ser-
werach Centrum e-Zdrowia. Lekarze mogą wystawiać e-skie-
rowania również zdalnie, czyli po zbadaniu pacjenta podczas 
e-wizyty lub teleporady.

Korzyści ze stosowania e-skierowań:
•	 znika	obowiązek	dostarczenia	oryginału	skierowania	

w terminie 14 dni 

•	 znika	konieczność	gromadzenia	i	archiwizowania	pa-
pierowych skierowań 
•	 wystarczy	rejestracja	przez	telefon,	wówczas	pacjent	

podaje 4-cyfrowy kod i numer PESEL 
•	 można	śledzić	wystawione	e-skierowania	na	Interne-
towym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl 
•	 lekarz	może	kontrolować	przebieg	leczenia	pacjenta,	

który udostępnił mu swoje dane – o ile system gabinetowy 
daje mu taką możliwość 
•	 zmniejszą	się	kolejki	i	kłopoty	spowodowane	tym,	że	

pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego 
skierowania

E-skierowania już są wśród nas! 

Od października 2019 r., kiedy podsumowano pilotaż e-skie-
rowania, rozpoczęło się ich wdrażanie w całej Polsce. Obecnie 
wystawia je lub realizuje wiele tysięcy indywidualnych prak-
tyk, poradni i szpitali. Dziennie wystawianych jest ponad 40 
tys. e-skierowań. 

NFZ premiuje inansowo przychodnie POZ i AOS, które obsłu-
gują e-skierowania. Przychodnia POZ, która ma 5 tys. pacjen-
tów i wystawi ponad 90 proc. skierowań w postaci elektro-
nicznej, może otrzymać miesięcznie dodatkowe 3,5 do 4,4 tys. 
zł (jeśli posiada również certyikat akredytacyjny). Natomiast 
AOS prowadzący 15 poradni specjalistycznych, który udzieli 
w miesiącu świadczeń na kwotę 835 tys. zł może otrzymać 
miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł, jeśli minimum 20 
proc. rejestrowanych skierowań jest w postaci elektronicznej a 
e-skierowania wystawia podczas 30 proc. porad.

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie placówki będą zobowiązane 
do obsługi e-skierowań. Do tego czasu pacjent z elektronicz-
nym skierowaniem może się zapisać na wizytę lub badania 
ujęte we wspomnianym rozporządzeniu także w placówce, 
która jeszcze nie obsługuje e-skierowania. Musi wtedy podać 
4-cyfrowy kod dostępu oraz numer PESEL (w przypadku jego 
braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość), podać podstawowe informacje dotyczące e-skierowa-
nia i złożyć oświadczenie, że na podstawie tego dokumentu 
zapisał się tylko w jednym miejscu. Zapisanie możliwe jest tak-
że przez telefon – wówczas należy podać wyżej wymienione 
informacje i złożyć ustne oświadczenie. Wydruk informacyjny 
nie musi być podpisany przez lekarza, natomiast podpisany 
wydruk nie wymaga już złożenia oświadczenia przez pacjenta.
Wszystkich pracowników poradni, przychodni i szpitali Cen-
trum e-Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia. Z powodu 
epidemii odbywają się online. Na stronach CeZ są informacje 
o terminach, można także zapisać się na wybrany kurs: https://
cez.gov.pl/akademia-cez.  Materiały edukacyjne dostępne są 
na: http://bit.ly/e-skierowanieCeZ.

Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu i 
zadawania pytań przy pomocy – numer 19 457 – lub na adres: 
e-skierowanie@csioz.gov.pl. W następnym wydaniu opubliku-
jemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
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Podróże
PandemIczne
każdy z nas marzy o podróżach, od małego, 
najlepiej na księżyc, koniec świata, na wyspę 
bezludną, a czasami do najbliższego parku. w 
ostatnich miesiącach  przyszło nam żyć w cie-
kawych czasach, w pewnym momencie obie-
całam sobie, że jak już tylko uruchomią jakie-
kolwiek samoloty, to się napodróżuję na zapas 
jesienno-zimowy, jak tylko się da czasowo i or-
ganizacyjnie.

Lockdown dał mi się we znaki okrutnie. Całe szczęście, że już na 
początku marca przybłąkała się do mojego domu Kiciunia, któ-
rą nazwałam Bellą, gdyż jest najsłodszą i najpiękniejszą kociczką 
na Ziemi. Kocham ją tak, że nawet Antonio jest trochę zazdrosny. 
Choć ostatnio zaczęli razem sypiać i jeść z jednej miski.

Ponieważ w tym czasie moja synowa była w ciąży, ja oczywiście 
przyjmowałam pilne pacjentki, a  Antonio był „uwięziony” w Londy-
nie, byłam głównie sama z Bellą. Cały ten czas wymyślaliśmy sobie 
dokąd polecimy, gdy już tylko będzie można. W końcu po falstarcie 
w połowie czerwca, w lipcu zaczęły się loty pomiędzy Polską i UK.  
Antonio przyleciał jednym z pierwszych lotów do Polski. 

Postanowiliśmy polecieć na Sycylię, którą oboje uwielbiamy. Błękit 
wody, pyszne jedzenie, wspaniałe wino. Byliśmy w ubiegłym roku. 
Zaczynając od Taorminy, było cudownie. Widok z hotelowego bal-
konu zapierał dech w piersiach. Nocny widok z tarasu na górze 
kolejki w Taorminie - bezcenny. Do tego pogoda jak marzenie. Ce-
lebrowanie każdego dnia, kończąc go w kolejnej restauracji, gdzie 
ja za sprawą Antonio poznawałam kolejne, najbardziej klasyczne, 
sycylijskie potrawy..

Mamy taki zwyczaj, że staramy się nie wracać drugi raz w to samo 
miejsce.  Świat jest taki piękny i ciekawy, że dajemy szanse ciągle 
nowemu.

W tym roku więc wybraliśmy się do Sampieri,  w południowej czę-
ści Sycylii. Oczywiście autem z wypożyczalni. Wcale nie było tanio, 
ani lot ani rent car. A tyle było obietnic. Jednak w końcu mogliśmy 
gdzieś wyjechać, a reszta już była mniej ważna. Wybraliśmy dom 
wakacyjny, duży, przestronny i antyczny, niedaleko morza. Jeste-
śmy do dziś pod wrażeniem tego miejsca i uważamy go za najlep-
szy nasz wakacyjny obiekt. Do tego ogród wokół. Szukając miejsca 
na tygodniowy pobyt zwracaliśmy uwagę głównie na to, żeby było 
pięknie i wygodnie, mając ciągle wrażenie, że za chwilę znów nie 
będzie można podróżować. Chyba bardziej niż zwykle, ta podróż 
wydawała się wyjątkowa, za sprawą minionego półrocza.

Na Sycylii w lipcu jest tak wielu turystów, że trudno się jeździ, trud-
no parkuje, o miejsce na plaży też trzeba się postarać- tak w tym 
roku – pustki, setki parasoli, trzech plażowiczów.

W restauracjach też bez rezerwacji stolika można było znaleźć 
miejsce bez problemu, podczas gdy w roku ubiegłym było to 
niemożliwe. Wszystkie miejsca, gdzie byliśmy z innymi osobami-
-miały oczywiście wymóg używania maseczek. I podczas lotów, 
w stacjach benzynowych, oraz w restauracjach. Były upały, więc 
po krótkim czasie częstego stosowania maseczek, mieliśmy na 
twarzach zmiany skórne, ale cóż to w porównaniu z możliwością 
podróżowania. Przed podróżą zaopatrzyłam nas w termometr 
bezdotykowy, gdyż oczywiście baliśmy się, że możemy coś złapać. 
Coś-w domyśle-wirusa...

Na pokładach samolotów wypełnialiśmy formularze lokalizacyjne. 
Jak dotąd nikt nie zawiadomił nas o kontakcie z osobą chorą. A 
lataliśmy sporo. Raz na Sycylię, dwa razy do Bari i ja-jeden raz do 
Londynu. Mój syn ostro podsumował:
- Mama, robisz wszystko, żeby tego wirusa złapać. Narażasz się!
Ale ja starałam się zachować wszystkie zalecenia i zasady. Do tego, 
ciągle miałam w pamięci to, co było podczas izolacji. Dzięki Belli, 
która mnie uratowała przed całkowitą samotnością w tym czasie 
i dała mi tyle ciepła i miłości, które były mi w tym czasie tak nie-
odzowne .Teraz zauważyłam u siebie i u Antonio zresztą też, pod-
świadomy mechanizm wyparcia, stosujemy zasady, ale chcemy, 
żeby wszystko działało tak jak dawniej, bez żadnych ograniczeń. 
Czy to możliwe? Pokaże czas. Nam, jak dotąd się udało, na szczęście.

Choć hotelarze i restauratorzy liczą straty-dla nas było miło wi-
dzieć najpiękniejsze miejsca Południowych Włoch oraz Sycylii bez 
tłumów, a nawet puste. Wiem, że to egoistyczny punkt widzenia, 
ale też jedyna(mam nadzieję, nigdy więcej) okazja. 

Największe jednak wrażenie w tych podróżach zrobił na mnie 
Londyn. Tyle razy tam byłam. Ostatnio w styczniu. Gwar, ruch, 
wszędzie tłumy ludzi-większość- to turyści. W pubach, hotelach, 
restauracjach-brak miejsc, jeśli nie zrobiłeś rezerwacji. I w dzień i 
w nocy. Teraz puste metro. Puste autobusy. W samolocie powrot-
nym z Luton do Krakowa -zajętych dwadzieścia miejsc. Jeszcze tak 
nie leciałam.. 
Na ulicach Londynu przygnębiający widok z okna autobusu-w 
większości witryn sklepowych ogłoszenia o lokalach do wynajęcia 
lub sprzedaży. Działa może 30%...Na Trafalgar Square, czy na Pica-
dilly owszem tłum muzułmańskiej społeczności, akurat tego dnia. 
Poza tym pusto..

Mój przyjaciel ma w Londynie dom, z pokojami do wynajęcia. 
Korzystali z niego najczęściej obcokrajowcy pracujący czasowo 
w Londynie, głównie w restauracjach, hotelach. Teraz większość 
powróciła do kraju pochodzenia, z braku perspektyw na pracę. 
Wprawdzie rząd udzielał im 80% zasiłku, ale perspektywy są nie-
określone. Więc ci  którzy mieli dokąd -powracali do domów. I tak 
naprawdę nie wiemy, co nas czeka za kilka dni.

Planowanie zawsze było moją mocną stroną, a teraz, co?..
Teraz, to się nie sprawdza..
Żyjemy tylko nadzieją, że wszystkie najlepsze podróże mamy jesz-
cze przed sobą..

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora
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Wywiad

Rozmowa z prof. dr hab. Martą Wierzbieniec

dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. A.Malawskiego w Rzeszowie

Strauss u Lubomirskich
Zazwyczaj ilharmoników widzimy koncertują-
cych w ładnych, bardzo dobrych akustycznie sa-
lach. A tu 13 września rzeszowscy muzycy grali na 
świeżym powietrzu. Lepiej się gra w takiej scene-
rii czy może inaczej?

Bardzo dobrze się gra na świeżym powietrzu, na 
często specjalnie budowanych scenach do koncer-
tów plenerowych, ale oczywiście znakomicie się gra 
w przestrzeni zamkniętej szczególnie w salach do 
koncertów przystosowanych. Miejsce raczej nie ma 
znaczenia, świetnie się gra tam gdzie publiczność 
przychodzi chętnie i żywo reaguje na interpretacje 
muzyczne. W takie miejsca chętnie się wraca wie-
dząc, że jest się oczekiwanym.

Zapytałem o to gdyż 13 września koncert w wy-
konaniu Orkiestry filharmonii Podkarpackiej 
miał miejsce w ogrodach Letniego Pałacu Lubo-
mirskich w Rzeszowie. Po tej pandemicznej prze-
rwie było to pierwsze spotkanie ilharmoników ?

Tydzień wcześniej orkiestra wykonała też koncert 
plenerowy w Krasiczynie. Odbył się wieczorem na 
dziedzińcu tej pięknej renesansowej budowli. Zło-
żyła się na niego muzyka ilmowa, a to spotkanie 

poprowadził maestro Sławomir Chrzanowski. Nie po 
raz pierwszy orkiestra symfoniczna Filharmonii Pod-
karpackiej występowała w tym wyjątkowym miejscu. 
Ale nie oznacza to, że od marca do września muzy-
cy nie pracowali. Odbywały się próby indywidualne, 
później próby w małych grupach po to by w maju, 
czerwcu i sierpniu dokonać nagrań na cztery koncer-
ty i zaprezentować się telewidzom. To była zupełnie 
inna praca orkiestry, bowiem - ze względu na obo-
wiązujące wtedy zalecenia związane z pandemią, 
rejestracji materiału muzycznego dokonywano nie-
jako „w odcinkach“. Orkiestra została podzielona na 
13 małych grup, a później zarówno obraz jak i dźwięk 
podlegały montażowi. Znaczna część okiestry miała 
kontakt z dyrygentem widocznym tylko na telebi-
mie, co oczywiście wymagało synchronizacji w wielu 
aspektach. Jeden z tego typu koncertów został wy-
emitowany przez TVP3 Rzeszów w dniu 28. czerwca 
b.r., materiał ten zamieszczony jest także na stronie 
internetowej Filharmonii.

Zapytam teraz o wrażenia z ostatniego koncertu. 
ku naszemu zadowoleniu odbył się w Pałacu Lu-
bomirskich, którego właścicielem jest teraz Okrę-
gowa Izba Lekarska. byliśmy bardzo zadowoleni, 
że kilkuletni trud związany z remontem tej histo-
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rycznej budowli służy nie tylko lekarzom, ale jak 
się okazuje miłośnikom muzyki.

Miejsce jest wspaniałe. Otoczenie zabytkowego pa-
łacyku przenosi nas automatycznie w czasy kiedy 
bardzo często delektowano się muzyką na świeżym 
powietrzu. W tych odrestaurowanych ogrodach wy-
stąpiliśmy po raz pierwszy. I tutaj słowa wdzięczno-
ści kieruję do prezesa Izby dr Wojciecha Domki za 
udostępnienie nam tego miejsca oraz do  prezy-
denta Tadeusza Ferenca za przeznaczone środki na 
organizację tego koncertu, który kierowany był do 
mieszkańców Rzeszowa. Mieszkańcy spacerowali 
uliczkami okalającymi pałacyk, przystawali, wchodzili 
na teren ogrodu słuchając utworów Johanna Straus-
sa w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii 
Podkarpackiej, którą dyrygował Robert Naściszewski. 
Pogoda była wspaniała więc całe wydarzenie było 
niezwykle udane. 

Można powiedzieć, że sceneria nie była dla was 
zaskoczeniem bo od lat w czasie muzycznych 
spotkań w łańcucie niejednokrotnie spotykacie 
się w plenerze.

To już wieloletnia tradycja Filharmonii Podkarpackiej, 
która jest organizatorem Muzycznego Festiwalu w 
Łańcucie, że jeden a najczęściej w ostatnich latach 
dwa koncerty to wieczory plenerowe, które odby-
wały się na specjalnie wybudowanej scenie przed 
niezwykłym miejscem jakim jest Muzeum Zamek w 
Łańcucie. Zawsze przy organizowaniu koncertów 
plenerowych towarzyszy pewien niepokój, który 
dotyczy oczywiście warunków pogodowych. Więk-

szość z tych koncertów udało się zorganizować bez-
problemowo. Pamiętajmy jednak, że to czy koncert 
będzie udany, czy przejdzie do historii jako znaczące 
wydarzenie nie tylko w dziejach orkiestry, ale także 
miasta czy regionu zależy od artystów i publiczno-
ści. To oni nieraz mimo niesprzyjających warunków 
atmosferyczny czekali na muzyczną ucztę. Mam tu 
na myśli nie tylko deszcz, wiatr i dużą wilgotność, ale 
nieraz bardzo wysokie temperatury. 

Czy koncert w ogrodach letniego pałacyku był 
jednokrotnym wydarzenie, czy jest szansa na po-
wtórkę takich spotkań?

Koncerty plenerowe mają to do siebie, że następuje 
tu takie zbliżenie odbiorcy i wykonawcy. Przestrze-
gając obostrzeń związanych z pandemią muzycy 
byli nieco oddaleni od siebie zajmując znaczną po-
wierzchnię ogrodu, co też przyniosło bardzo dobry 
efekt akustyczny.  Tradycja takich koncertów to czasy 
Straussa. Znamy je z obrazów, ilmów dotyczących 
tamtych czasów, opowieści czy listów kompozy-
torów. Miejscem ich był oczywiście Wiedeń. W cza-
sie spotkania u Lubomirskich spacerujący alejkami 
mieszkańcy byli blisko muzyków, w tle piękna za-
bytkowa budowla i na dodatek zachodzące słońce, 
a wszystko to przy pełnej uroku muzyce Króla Wal-
ca . To wszystko sprawiło, że mieliśmy w Rzeszowie 
mały Wiedeń. Warunki były znakomite, tak więc mam 
nadzieję, że był to pierwszy ale nie ostatni koncert 
w tym miejscu. Słuchacze przekazali nam mnóstwo 
sygnałów, że takie koncerty są oczekiwane.

Dziękujemy za rozmowę
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Muzyzny Tarnów
Miało być inaczej, czyli 150 lat Towarzystwa Lekar-
skiego Tarnowskiego, a muzyka baroku w Tarnowie 
… Koncert na otwarcie sali koncertowej – „małej il-
harmonii” - Tarnów 11 lipca 2020 r.  Miało to być jed-
no z wielkich wydarzeń środowiska lekarskiego Tar-
nowa, Dębicy, Brzeska i Dąbrowy Tarnowskiej. 
Zbliżały się obchody 150 lecia Towarzystwa Lekar-
skiego Tarnowskiego. Niewiele miast w naszym kraju 
może poszczycić się tym, że nieprzerwanie od półto-
rej wieku środowisko lekarskie trwa w swej służbie 
dla społeczeństwa i nauki. Nowe pokolenia lekarzy 
zdobywają kolejne stopnie specjalizacji. Wspaniałe 
szpitale swym potencjałem zarówno technicznym 
jak i intelektualnym wyśmienitej kadry lekarskiej sto-
ją na straży zdrowia społeczeństwa tych ziem. Tu w 
Tarnowie działa jeden z najprężniejszych oddziałów 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wynika to z tra-
dycji i nie zawsze pokrywa się ze zmiennym podzia-
łem administracyjnym kraju. Na terenie działania Od-
działu Tarnowskiego PTL odbywa się szereg 
konferencji naukowych o zasięgu czasami nawet 
międzynarodowym… Jak co kolejnych pięć lat, w 
tym roku w kwietniu do Tarnowa mieli przyjechać 
goście, profesorowie z ośrodków akademickich Kra-
kowa, Rzeszowa, Warszawy … mieli spotkać się z 
nami, przekazać najnowszą wiedzę i to co najważ-
niejsze natchnąć nas do dalszej pracy dla dobra spo-
łeczeństwa. Wszystko to miało mieć miejsce w nowej 
tzw. „małej ilharmonii”, sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Jednak nadeszła pandemia i 
wszystkie plany legły w gruzach. Nagle na początku 
wakacji miasto obiegła wiadomość, że w sobotę 11 
lipca otwiera swoje podwoje sala koncertowa wła-
śnie ta, która miała gościć uczestników obchodów i 
być miejscem obrad jubileuszowej konferencji z oka-
zji 150- cio lecia towarzystwa lekarskiego tarnow-
skiego. Tarnów to miasto kultury najwyższych lotów. 
Pamiętamy wykonanie w nowo otwartej Sali na 
Gumniskach symfonii 1050-lecia chrztu skompono-
wanej przez Pawła Sydora. Kilka miesięcy wcześniej 
koncert, podczas którego wykonano 3-cią Symfonię 
Ludwika van Beethovena w Mościckim Centrum Kul-
tury, niezapomniany występ Piwnicy pod Baranami 
w kinie „Marzenie” i … „Błogosławiony trud, z którego 
twórczej mocy, powstaje taki but, wśród ciemnej, 
srebrnej nocy”. To Leśmian Bolesław jak mawiał Piotr 

Skrzynecki twórca „Piwnicy…”. Dębica, koncerty ze-
społów i orkiestry szkoły muzycznej, najwyższej pró-
by kameralistyka w wykonaniu tria „Bohema”. Przede 
wszystkim jednak Lusławice, z „ilharmonią w szcze-
rym polu” i … koncertami przy pełnej widowni i cią-
gle żywy ból po śmierci Krzysztofa Pendereckiego. 
Gmach małej ilharmonii prezentuje się wspaniale. 
Tu blisko trzystu miejscowa widownia, lekko opada-
jąca ku scenie podłoga, wspaniała widoczność sce-
ny. Doskonałe oświetlenie o barwach intensywnie 
niebieskiego lazuru, w tle organy – w końcu to ilhar-
monia. A poza tym wszystko w drewnie. Zaproszo-
nych niewielu, a do dyspozycji tylko co drugie miej-
sce na Sali. Obowiązek dezynfekcji rąk i koniecznie 
maseczki ochronne. Zaproszeni goście zajmują miej-
sca. Panie w wytwornych kreacjach, panowie w gar-
niturach . Pani Dyrektor Joanna Światłowska wita go-
ści, część oicjalną rozpoczyna wystąpienie 
Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli, który na po-
czątek kieruje słowa uznania dla twórców tej „małej 
ilharmonii”, pomysłodawców – tych co wiele lat 
temu rzucili pomysł tej małej ilharmonii w Tarnowie, 
projektantów, budowniczych, twórców oświetlenia, 
nagłośnienia. Podziękowanie przybierają realny 
kształt – postać kryształowego klucza wiolinowego, 
który wręczyli twórcom obiektu prezydent Tarnowa 
Roman Ciepiela wspólnie z przewodniczącym Rady 
miasta Jakubem Kwaśny. Zaraz potem pojawia się 
muzyka. Na scenie klawesyn i rozstawione pulpity na 
nuty, tylko kilka krzeseł. Miejsce na scenie zajmuje 
Tarnowska Orkiestra Kameralna. Ta działająca od nie-
mal trzydziestu laty orkiestra kameralna. Tarnowska 
nie tylko z nazwy, ponieważ jej założyciele i muzycy 
w niej grający to w znakomitej większości ludzie, któ-
rzy właśnie tu w Tarnowie zdobywali podstawy mu-
zycznego wykształcenia. Orkiestra występowała w 
wielu miastach Polski, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii, 
a także na licznych festiwalach. Koncertuje też w Tar-
nowie – niezapomniane są spotkania tarnowskich 
melomanów z orkiestrą kameralną w Sali Lustrzanej. 
Tam słuchając muzyki wystarczy spojrzeć przez okno 
gdzie rysuje się zwieńczenie wieży tarnowskiej kate-
dry. Dzisiejszy program to muzyka baroku. Ta nie-
zwykła epoka w historii muzyki jest intensywnie 
obecna na scenach całego świata. Mam wrażenie, że 
powinniśmy głęboko się zastanowić czy przypad-
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kiem zamiłowania melomanów nie cofnęły się w cza-
sie. Sam siebie pytam: czy nie są to czasy Johanna 
Sebastiana Bacha czy Antonia Vivaldiego? Ich twór-
czość żyje, a oddziaływanie baroku na muzykę 
współczesną jest wielkie. To okaże się po chwili gdy 
zabrzmi muzyka ostatniego z kompozytorów pre-
zentowanego w „malej ilharmonii” – Edvarda Griega. 
Wtem muzyka baroku zabrzmiała. Pierwszy utwór to 
dzieło Antonio Vivaldiego – Koncert D-dur, op. 4, nr 
11 Części to Allegro – Largo – Allegro assai. Nie spo-
sób opisać słowami jak ona brzmi, dominuje wspa-
niały dźwięk klawesynu. Odnosi się wrażenie, że jest 
koniec XVIII wieku ale … rozglądam się wokół, a tu 
Panie w dostojnych kreacjach ale i w … w spodniach, 
dziewczęta w spódniczkach mini. Panowie w garni-
turach, ale i dżinsach, krótko przystrzyżone włosy, 
gładko ogolone twarze. A jednak nie żyjemy „w baro-
ku” , muzykę Bacha czy Vivaldiego traktujemy  nie-
mal, jakby była z nami zawsze. Tu jednak na moment 
budzi się dusza lekarska . Antonio Lucio Vivaldi (1678 
1741) – najwybitniejszy kompozytor baroku. Przyj-
muje święcenia kapłańskie – jednak stan zdrowia i 
ataki choroby (wg literatury faktu opisywanej jako 
astma oskrzelowa) rezygnuje z posługi kapłańskiej, 
później zostaje nauczycielem gry na skrzypcach w 
sierocińcu, z którym współpracuje wiele lat. Kompo-
nuje nieprzerwanie całe życie, a w 1727 r. ukazuje się 
Le quattro stagioni (Cztery pory roku) – utwór, który 
znają wszyscy. Potem zapomniany, odkryty na nowo 
za sprawą transkrypcji na klawesyn kilkunastu jego 
koncertów skrzypcowych przez J. S. Bacha. Otworzy-
ło to zainteresowanie współczesnych na zapomnia-
nego wówczas kompozytora. Koniec życia Vivaldie-
go to okres trudny bowiem ciężko chorował, zmarł z 
nieznanych powodów. Kolejny utwór to Koncert D-
-moll, BWV 1052: Allegro – Adagio – Allegro. Miejsce 
klawesynu zajmuje fortepian. Jan Sebastian Bach 
(1685-1750) był kompozytorem i organistą w epoce 
baroku. W karierze muzycznej osiągnął mistrzostwo 
nieporównywalne z nikim innym, był organistą ka-
pelmistrzem, koncertmistrzem nadwornej orkiestry 
na dworach książęcych. Od zawsze uważany jest za 
jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach 
muzyki. Przyczyną śmierci kompozytora był krwo-
toczny udar mózgu. Nowe życie w muzyce baroku 
sprawia, że jest ona pełna werwy i świeżości. Muzyka 
ta z całą pewnością brzmi zupełnie inaczej niż 
brzmiała trzysta lat temu. Nie powielamy, raczej od-
czytujemy ją na nowo, a paleta wykonywanych 
utworów konsekwentnie się poszerza. Nasze czasy 
to ciągłe poszukiwanie nowości, także tych sprzed 
wieków. Pod tym względem jesteśmy nienasyceni. 

Ale pamiętajmy, że nowością jest także sięganie po 
repertuar wielokrotnie wykonywany i nagrywany. 
Każdy artysta, który wykonuje Cztery pory roku inter-
pretuje je w swoisty i niepowtarzalny sposób. Druga 
połowa XIX tego wieku, jesteśmy u progu naszych 
czasów. Wówczas pojawia się dzieło Edvarda Griega 
– Suita „Z czasów Holberga”. To jeden z najbardziej 
znanych utworów Griega jest to pełna uroku suita w 
dawnym stylu. „Z czasów Holberga” op. 40 na orkie-
strę smyczkową, która została pierwotnie skompo-
nowana na fortepian w roku 1855, gdy uroczyście 
obchodzono 200-lecie urodzin Ludwika Holberga 
(1684–1754), komediopisarza czasów barok. Utwór 
składa się z pięciu części, będących stylizacjami XVIII-
-wiecznych tańców: I. Preludium (Allegro vivace), II. 
Sarabanda (Andante espressivo), III. Gawot (Allegret-
to), IV. Aria (Andante religioso), V. Rigaudon (Allegro 
con brio). Edvard Grieg (1843–1907) – to najwybit-
niejszy przedstawiciel norweskiej szkoły narodowej 
w muzyce, kompozytor, dyrygent i pianista. Skom-
ponował słynny Koncert fortepianowy A-moll. Z in-
spiracji Ibsena napisał muzykę do dramatu „Peer 
Gynt”. To i inne szeroko znane kompozycje przynio-
sły mu sławę jeszcze za życia. Poważnie osłabiony 
wieloletnią chorobą płuc i wyczerpany intensywnym 
trybem życia Edvard Grieg zmarł 4 września 1907 r. w 
Bergen w wieku 64 lat. W lutym tego roku w Filhar-
monii Podkarpackiej słuchałem koncertu dwojga 
młodych artystów skrzypaczki Karoliny Mikołajczyk i 
Iwo Jedyneckiego - akordeon, którzy interpretowali 
utwory Vivaldiego i … Piazzoli. Zawsze słuchając 
utworów Astora Piazzoli, a szczególnie Adios Nonino 
łzy w oczach mają wszyscy, młodzi, starsi i nawet naj-
więksi twardziele. Przed rokiem … przed miesiącem 
… wielu z nas pożegnało kogoś bliskiego. W tym 
roku odeszli też wielcy … Krzysztof Penderecki , Ewa 
Demarczyk. Nasze czasy sprawiły, że jesteśmy w tej 
komfortowej sytuacji, że te wizje wykonawcze może-
my zachowywać i mieć przy sobie. To dzięki fenome-
nowi współczesnej fonograii. Idąc dalej gdy wpi-
szesz w wyszukiwarce tytuł pracy „Music and digital 
theory” okazuję się, że współczesna nauka szuka od-
powiedzi na pytanie dlaczego czujemy muzykę, dla-
czego ją kochamy, dlaczego bez niej wielu nie potra-
i żyć … . Choć czas ciągle biegnie wielu z nas 
opuszczając gmach małej ilharmonii odchodziło w 
przekonaniu, że muzyki dawnej nigdy dość. A więc 
do zobaczenia na obchodach 150-lecia Towarzystwa 
lekarskiego Tarnowskiego już … za rok będzie to 
kwiecień 2021. 

Dr n.med. L.Ciepiela 
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Trawy ozdobą
każdej przestrzeni 

Pamiętajmy o ogrodach….

Wspomnienie

Trawy są roślinami, które urzekają zmiennością kolorów, kształ-
tów i wysokości. Ponadto, rzadko atakowane są przez choroby i 
szkodniki. Ich zwiewny wygląd wprowadza do ogrodu lekkość. 
Piękne kwiatostany traw, często pokryte kroplami porannej rosy, 
a później, zimą, szadzi nadają ogrodowi szczególnego uroku. 
Nawet niewielki powiew wiatru sprawia, że pięknie falują, co 
jest szczególnie zachwycające gdy posadzimy je grupami. I tak 
będzie aż do wiosny, kiedy możemy je ściąć i wykorzystać w bu-
kietach, dekorując nasze domy i mieszkania.

Trawy rosną szybko i w mgnieniu oka mogą wypełnić wolne 
przestrzenie ogrodowe między drzewami i krzewami. Ładnie 
będą też prezentować się posadzone w sąsiedztwie roślin igla-
stych. Na rabatach bylinowych wypełnią puste przestrzenie i 
będą podporą dla wyższych roślin podatnych na łamanie, ta-
kich jak malwy, ostróżki, czy jesienne astry.

Dr krystyna węglowska-kalinka
1937-2020

Lekarz medycyny Krystyna Węglow-
ska-Kalinka urodziła się 23 lipca 1937 
roku w Krakowie. Ukończyła Szkołę Pod-
stawową, a następnie Liceum Ogólno-
kształcące w Sędziszowie Małopolskim 
w roku 1955. 17 września 1963 roku 

ukończyła Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej w Krakowie. Rozpoczęła pra-
cę w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszo-
wie w 1964 roku początkowo jako sta-
żysta, a następnie na oddziale neurologii 
jako asystent. 26 grudnia 1965 roku za-
warła związek małżeński z Adamem Ka-
linka. W małżeństwie tym urodził się syn 
Borys. W 1969 roku uzyskała specjalizację 
w dziedzinie neurologii. W Szpitalu Wo-
jewódzkim w Rzeszowie pracowała rów-
nież jako kierownik Punktu Krwiodaw-
stwa przez około 6 lat. Równocześnie 
pracowała w Wojewódzkiej Przychodni 
Rozwoju Rodziny jako lekarz seksuolog. 
W 1982 roku otrzymała Srebrny Krzyż 
Zasługi. Od 1992- 1995 roku pracowała 
dodatkowo w Krakowskich Zakładach 
Farmaceutycznych jako specjalista kon-
sultant naukowy. W Obwodzie Lecznic-
twa Kolejowego (obecnie Podkarpackie 
Centrum Medyczne) zatrudniona od 
20 grudnia 1985 na stanowisku lekarz 
neurolog. 1 września 1995 roku objęła 
stanowisko kierownika Specjalistycz-
nej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie.  
15 kwietnia 1996 wyróżniona Srebrną 
Odznaką „Przodujący Kolejarz”. 31 grud-
nia 1998 roku przeszła na emeryturę i 
w dalszym ciągu kontynuowała pacę 

w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego. 
Równocześnie od 1999 roku zatrudnio-
na na stanowisku lekarza neurologii w 
Kolejowej Medycynie Pracy w Rzeszowie 
do września 2020r. 

Miała wszechstronne zainteresowa-
nia. Szczególnie lubiła muzykę i sztukę. 
Uczestniczyła w koncertach odbywają-
cych się w Łańcucie oraz w Filharmonii 
w Rzeszowie. Jak nikt inny potraiła doce-
nić piękno otaczającego nas świata. 

Będzie nam zawsze brakowało jej 
uśmiechu i pogody ducha. Była jak pro-
myk słońca, który rozświetlał szarość 
naszego trudnego, codziennego życia. 
Śłużyła pomocą i dobrą radą, kiedy zaist-
niała taka potrzeba. 

Krystyno, kochałaś podróże, zwie-
dziłaś tyle miejsc i teraz Twoja podróż 
zakończyła się w tym najpiękniejszym 
miejscu.

Chociaż jesteś już tak daleko, ale 
wciąż będziesz obecna w naszych ser-
cach i pamięci.

Kiedyś się razem spotkamy, bo taki 
jest los człowieka. Wszyscy musimy 
odejść z tej ziemi. 

Barbara Jachimowska-Gogolewska
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Pamiętajmy o ogrodach….

Z traw ozdobnych można stworzyć piękne kompozy-
cje jednogatunkowe. Pięknie będą wyglądać niskie i 
średnie rozplenice. Można z nich także wyczarować 
oryginalne przesłony sadząc miskanty, zwłaszcza ga-
tunki i odmiany wyższe, o szybkim tempie wzrostu jak 
miskant chiński Silberfeder. Na niższe przesłony przy-
datne będą niższe miskanty i proso rózgowate. Trawy 
można sadzić jako solitery - godny uwagi jest miskant 
Morning Light i wyróżniające się pokrojem trzcinniki, 
trzęślice i rozplenice. Można je sadzić pojedynczo w 
gruncie lub w donicach.

Trawy ozdobne mogą być wyraźnym barwnym ak-
centem wśród innych roślin. Jako białe akcenty po-
leca się miskanta chińskiego Variegatus, Cabaret, 
Cosmopolitan lub mozgę trzcinowatą Picta, Tricolor. 
Żółty kolor wprowadzi miskant chiński Zebrinus, Little 
Zebra, Aureum. Warto też zwrócić uwagę na gatunki i 
odmiany niskie - kostrzewę siną Elijah Blue, kostrzewę 
ametystową, kosmatkę olbrzymią i trzęśnicę modrą 
Variegata.

Wymagania traw są niewielkie. Zadowolą się każdą 
średnio zasobną glebą i wdzięcznie będą za stanowi-
ska słoneczne. Tylko nieliczne odmiany wolą więcej cie-
nia i wilgoci.

Sadzimy wczesną wiosną i latem, ale nie później niż 
we wrześniu, aby dobrze się rozkrzewiły przed nadej-
ściem zimy. Po posadzeniu pamiętajmy o zrobieniu 
miejsca wokół rośliny, co ułatwi podlewanie. Cięcie 
traw wykonujemy bardzo wczesną wiosną, jak naj-
niżej (3 - 5 cm nad ziemią). Wykonujemy je także po 
posadzeniu nowych traw, aby szybciej się przyjęły, za-
gęściły, lub gdy są połamane.

Większość traw nie wymaga zabezpieczenia na zimę - naj-
lepszą ochroną jest dobre ukorzenienie się. Jeżeli brak jest 
okrywy śnieżnej, u świeżo posadzonych traw możemy 
okryć kopczykiem system korzeniowy.

Ciepłe tony traw i lekko falujące na wietrze kwiato-
stany łagodzą smutek pożegnania z latem. A jeśli  
odchodzące lato bardzo nam doskwiera, możemy je 
przedłużyć układając w bukietach nieco trawiastych 
pióropuszy .

Anna Rydzik
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