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Pandemia zdominowała nasze życie. To czas niepokoju i relek-
sji. Próbujemy się w tym jednak odnaleźć. Temat epidemii prze-
plata się przez cały grudniowy numer naszego pisma. O pra-

cy lekarzy w pandemii rozmawiamy z Prezesem ORL w Rzeszowie 
dr. Wojciechem Domką. Sytuacji pandemicznej poświęca swój związko-
wy felieton dr Zdzisław Szramik. O wirusie, który zaatakował globalnie, pi-
szemy też w rozmowie z dr Jolantą Kluz – Zawadzką, lekarzem chorób 
zakaźnych ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie. Pani doktor zwraca 
uwagę na różne aspekty życia w pandemii, warto się nad nimi zastanowić.
W tym numerze rozmawiamy także z lekarzami ze znanej już na muzycz-
nym rynku grupy DOC. Tak się składa, że pracują w szpitalu covidowym, 
opowiadają jak pandemia wpływa także na ich muzyczne plany. W nu-
merze też inne stałe pozycje wśród nich „Foto z wierszem” z bożonaro-
dzeniowym przesłaniem.

Zdrowych, pełnych dobra i nadziei Świąt Bożego Narodzenia
oraz lepszego 2021 roku , oby przyniósł spokój i normalne życie
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Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

Wydawanie prawa wykonywania zawodu:
poniedziałek i czwartek – 900 - 1600

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730
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KomuniKat 
Z uwagi na sytuację pandemiczną Biuletyn oiL w Rzeszowie w roku

2020 wydawany był wyłącznie drogą elektroniczną.
od przyszłego roku zainteresowane osoby będą mogły ponownie

otrzymywać Biuletyn w wersji papierowej.
Chętnych prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub e-mail z Biurem 

oiL w Rzeszowie. 
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Życzenie zdrowia ma w tym rok szczególne znaczenieRozmowa z dr n. med. Wojciechem Domką prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Rozmawiamy w pierwszej połowie grudnia. W tej 
chwili Podkarpacie znajduje się w czołówce jeżeli 
chodzi o zachorowalność na CoViD - 19. na ile sa-
morząd lekarski monitoruje tę sytuację?

Od początku pandemii, zgodnie z sugestią i prośbą 
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, obserwujemy jak 
wygląda sytuacja zarówno w społeczeństwie jak i w 
środowisku lekarskim. Z niepokojem stwierdzamy, że 
wzrost zakażeń wśród mieszkańców naszego woje-
wództwa jest niestety większy niż wynikałoby to ze sta-
tystyki ogólnopolskiej. Jeżeli porównamy nas z regio-
nami mającymi podobną liczbę mieszkańców okazuje 
się, że zachorowań jest tam o 50% mniej. Nie chciał-
bym wyciągać daleko idących wniosków, ale duża 
nonszalancja w nieprzestrzeganiu podstawowych za-
sad sanitarnych w codziennym życiu na pewno ma na 
to wpływ. Myślę, że w okresie pocovidowym przyjdzie 
czas na opracowania statystyczne. W ostatnim tygo-
dniu zauważalna jest na szczęście stabilizacja sytuacji. 
Nadchodzący okres Świąt będzie dla nas wszystkich 
wyzwaniem. To od nas wszystkich będzie zależeć czy 
i jak będzie wyglądał pierwszy kwartał następnego 
roku. Bardzo proszę wszystkich lekarzy o apelowanie 
i zwracanie uwagi wszystkim, którzy lekceważą nakazy 
odpowiedzialnych służb.

W pierwszej połowie listopada ministerstwo Zdro-
wia skierowało do konsultacji projekt dotyczący 
kto z lekarzy ma prawo do kierowania na badania w 
kierunku koronawirusa. między innymi są tam uję-
ci lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
a także lekarze udzielający opieki paliatywnej czy 
hospicyjnej. Jakie jest zdanie samorządu?

W moim przekonaniu każdy lekarz podejrzewający za-
każenie Covid ma obowiązek i powinien mieć prawo 
do skierowania pacjenta na test. Myślę, że gdyby tę 
zasadę wprowadzono trochę wcześniej - to nie jest z 
mojej strony wytykanie błędów - miało by to wpływ na 
poprawę sytuacji epidemiologicznej. Niestety niewiele 
krajów zastosowało tę metodę co świadczy, że przed-
sięwzięcie nie należało do łatwych i prostych. Chciał-
bym zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. Zmiany 
wprowadzane przez rząd ewoluują w zależności od 

sytuacji. Niestety od maja czy od czerwca niepotrzeb-
nie do problemu Covid 19 brutalnie wdarła się polityka 
(mam na myśli wybory prezydenckie). Przekaz płynący 
z ust pana Premiera Morawieckiego brzmiał uspokaja-
jąco. Straciliśmy czas wakacji kiedy mogliśmy się przy-
gotować na drugą falę zakażeń. Liczby są bezwzględ-
ne; wystarczy prześledzić i porównać liczbę zakażeń i 
zgonów w innych państwach, które „odrobiły lekcję”. 
Niepotrzebnie podjęto decyzję, jak się okazało - na 
kilka tygodni - o stacjonarnym nauczaniu w szkołach. 
Przykre jest to, że nikt nie słuchał fachowców przestrze-
gających przed obecnym scenariuszem. Wracając do 
badań - problem kto może zlecić badania jest mniej 
ważki od problemu związanego z nakładaniem izola-
cji i kwarantanny. Tu niestety panuje duży bałagan. Na 
początku były to kompetencje przypisane tylko i wy-
łącznie do sanepidu, potem rozszerzono kompetencje 
ale i tak okazało się, że systemy nie współpracują. Poli-
cja np. sprawdzała kogoś z kontaktu, a nie sprawdzała 
mieszkającej w tym samym domu osoby mającej test 
dodatni. Obecnie obserwujemy, że niestety wielu bez-
objawowych pacjentów nie wykonuje testów obawia-
jąc się nałożenia kwarantanny czy izolacji. Co więcej, 
niektórzy przechodzący zakażenie skąpoobjawowo 
nie zgłaszają się na testy. Tracimy wiarygodne dane i 
możliwość monitoringu. Dodatkowo dane publikowa-
ne przez służby rządowe są obecnie tak naprawdę nie-
weryikowalne i najprawdopodobniej  odbiegają od 
rzeczywistej sytuacji. 

na ile wiedza i doświadczenie lekarzy działających 
w samorządzie lekarskim, wykorzystywane są w 
walce z CoViDEm?

Był pomysł współpracy, ale niestety nie został wprowa-
dzony w życie. Wiosną Prezes Andrzej Matyja zwracał 
się do premiera z prośbą, aby każdy prezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej uczestniczył w pracach zespołu 
kryzysowego przy Urzędzie Wojewódzkim. Niestety ta 
prośba nie została uwzględniona. Dopiero od września 
jesteśmy od czasu do czasu zapraszani na posiedzenia 
zespołu kryzysowego. Natomiast nie ma to nic wspól-
nego z czynnym udziałem w jego pracach. 

Wywiad
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27 listopada Sejm przyjął projekt ustawy znacznie 
łagodzący wymagania w stosunku do lekarzy spo-
za unii Europejskiej, ubiegających się o możliwość 
wykonywania zawodu w Polsce. ma to związek 
oczywiście z CoViDEm. Jakie jest Pana zdanie?

To temat bardzo drażliwy i delikatny. Na dodatek zbyt 
mocno przereklamowany. Nie sądzę, żeby lekarze 
z krajów bliższych nam czy dalszych kulturowo gre-
mialnie ruszyli do Polski. Ze względu na niedobór ka-
dry medycznej w Polsce należy czynić starania zmie-
rzające do poprawy sytuacji. Jednak z drugiej strony 
powinniśmy bezwzględnie przestrzegać ustalonych 
zasad prawnych dotyczących zatrudnienia. Pójście „na 
skróty” w przyznawaniu prawa wykonywania zawodu 
nie powinno mieć miejsca. Samorząd lekarski, jak jest 
czasem sugerowane, nie blokuje możliwości pracy w 
Polsce lekarzom z zagranicy, ale musimy przestrzegać 
obowiązującego prawa. Przestrzeganie tego prawa to 
właściwie najlepsza ochrona obywateli Polski przed 
spadkiem jakości usług medycznych. Przypomnę lata 
70 czy 80, kiedy polscy lekarze wyjeżdżali do USA. Nikt 
tam nie stosował względem nich „krótkiej ścieżki”. Byli 
potrzebni, ale uzyskanie prawa wykonywania zawodu 
na terenie USA zawsze odbywało się z zachowaniem 
prawa. Każdy lekarz emigrant musiał przejść wszystkie 
wymagane etapy pozwalające na zatrudnienie, na ta-
kich samych zasadach jak wszyscy. A wracając do Pol-
ski, nie sądzę żeby liczba lekarzy chcących rozpocząć 
u nas karierę była w stanie usunąć a nawet zmniejszyć 
braki kadrowe, które kumulowały się przez kilkadzie-
siąt lat. 

na ile pandemia ma wpływ na stan kadrowy zatrud-
nionych lekarzy w służbie zdrowia?

Na lekarskiej mapie Polski na pewno znajdziemy wiele 
takich miejsc gdzie COVID - 19 miał, ma i z pewnością 
jeszcze kilka miesięcy będzie miał wpływ na obsadę 
miejsc pracy. Wydaje się, że na Podkarpaciu sytuacja 
jest w miarę stabilna, choć oczywiście daleka od ideału. 
Występują absencje chorobowe związane z pandemią, 
ale w związku z tym, że w tej chwili (co niestety też jest 
zjawiskiem bardzo niepokojącym) jest mniej pacjen-
tów tzw. „niecovidowych” nie dochodzi do sytuacji 
dramatycznych.  Do tej pory na Podkarpaciu nie było 
konieczności przymusowego kierowania lekarzy do 
szpitali „covidowych”. Przy tej okazji chciałem podzię-
kować pani Wojewodzie, która mądrze i racjonalnie 
podchodzi do tego problemu zdając sobie sprawę, że 
nagłe przeniesienie lekarza w inne miejsce, powoduje 
pozostawienie pacjentów bez lekarza w jego macie-
rzystej placówce. 

Przejdźmy teraz do pieniędzy. od pewnego czasu 
słyszymy o potrzebie podniesienia wynagrodzenia 

dla lekarzy. Dla wszystkich, czy  tylko dla pracują-
cych przy CoViD - 19?

W tej sprawie nie będzie nigdy dobrego rozwiązania, za-
wsze może być ktoś niezadowolony. Konwent prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich na początku listopada wydał 
oświadczenie, w którym czytamy, że wszyscy lekarze po-
winni mieć dodatek „covidowy”. Pieniądze zawsze są bar-
dzo delikatną materią. W moim przekonaniu niewłaściwa 
jest sytuacja kiedy lekarze pracujący w szpitalach pande-
micznych dostają dodatek, natomiast lekarze z innych pla-
cówek tego dodatku nie otrzymują. Na tym etapie pande-
mii nie ma placówek służby zdrowia, w których na pewno 
nie spotkamy pacjęta chorego na covid pacjenta. Można 
nawet przewrotnie powiedzieć, że w szpitalu covidowym 
jest bezpieczniej, gdyż tam z założenia wszyscy używają 
cały czas pełnego zabezpieczenia. Sądzę, że szkoda się li-
cytować kto jest bardziej narażony. Przypomnę, że przyję-
ta ustawa pozwala na dodatek covidowy tylko dla lekarzy 
skierowanych do pracy przez wojewodę. Po raz kolejny 
głośne zapowiedzi rządu okazały się sprytną zagrywką so-
cjotechniczną. Zapowiadany zasadny protest pielęgniarek 
dotyczy właśnie obiecanego dodatku, którego nie otrzy-
mały. Ze względu na pandemię i nie tylko, konieczne są 
więc systemowe rozwiązania dla wszystkich pracowni-
ków służby zdrowia. 

inny był ten rok w każdej dziedzinie naszego życia, 
inne też będą tegoroczne Święta Bożego narodze-
nia. a co za tym idzie i okazjonalne życzenia. Czego 
powinniśmy sobie życzyć?

Każdego roku  przy każdej okazji życzymy sobie zdro-
wia. W tym roku wymowa tego słowa ma szczególne 
znaczenie. Z większością problemów jesteśmy sobie 
w stanie poradzić, pod warunkiem, że będziemy zdro-
wi. Wśród świątecznych reklam od lat pojawia się duża 
amerykańska ciężarówka wioząca znany napój orzeź-
wiający. Ostatnio w mediach społecznościowych poja-
wiła się podobna ciężarówka z napisem Pizer. Życzmy 
sobie, aby Pizer czy inny producent dowiózł nam jak 
najszybciej szczepionkę i aby dojechała ona do wszyst-
kich potrzebujących i chętnych na szczepienie. I choć 
nie rozwiąże to momentalnie problemu, będzie dużym 
krokiem naprzód. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze 
przez wiele lat będziemy niestety borykać się zarówno 
z zespołem pokowidowym jak i wieloma problemami 
społecznymi będącymi następstwem pandemii.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę raz jeszcze 
dużo zdrowia. oby pandemia skończyła się jak naj-
szybciej. Boże narodzenie będzie w tym roku inne 
niż zwykle. mimo tego życzę wszystkim aby spędzi-
li ten czas w rodzinnej, spokojnej atmosferze, która 
pozwoli na chwilę odpoczynku i wytchnienia od na-
szej lekarskiej trudnej rzeczywistości.

Wywiad
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Pomagajmy sobie wzajemnie
i myślmy pozytywnie 

Za nami już ponad dziewięć miesięcy pandemii, jest to 
bardzo trudny czas dla wszystkich. trwają prace nad 
rozpoznaniem wirusa, który jest inny niż dotychczas 
znane. Co wiemy już na temat tego patogenu i na ile 
ta wiedza przybliża nas do opanowania skutków jego 
działania?

Bliskość izyczną można i należy zastąpić bliskością psy-
chiczną. Pandemia, jak każda ciężka próba, ma z nas wy-
dobyć dobro, najlepsze ludzkie cechy, a nie na odwrót. To 
sprawdzian z człowieczeństwa, prawdziwego „miłowania 
bliźniego swego jak siebie samego”. Wiedza zawsze przy-
bliża do celu, jednak potrzebne są nie tylko kompetencje, 
ale i działanie oraz postawa obywatelska. Bo jeśli  w tych 
trzech dziedzinach  będziemy współdziałać, to szybciej 
rozwiążemy problemy. Były już pandemie, które ogarniały 
świat. Równo sto lat temu pojawiła się grypa zwana hisz-
panką, trwała około pięć lat, dotknęła ludzi zmęczonych 
wojną, osłabionych głodem i chorobami. Zabiła 100 mi-
lionów osób; 55 milionów w Europie i 45 milionów w obu 
Amerykach. Na wszystkich frontach wielkiej wojny, ( jak 
nazywano I wojnę nie wiedząc, że za dwadzieścia lat bę-
dzie druga) zginęło około dwadzieścia milionów ludzi. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wie-
ku mieliśmy grypę azjatycką zwaną Hong Kong. Wyszła z 
Dalekiego Wschodu, w przeciągu pięciu lat zebrała oko-
ło pięć milionów oiar. W XXI wieku w latach 2004, 2009, 
2011 mieliśmy już grypy pandemiczne (ptasią i świńską), 
które spowodowały duże szkody populacyjne oraz pro-
blemy z wyprodukowaniem uodporniającej szczepionki. 
Opierając się na doświadczeniach wspomnianych pande-
mii mamy prawo sądzić, że obecna potrwa też kilka lat. 
Choroby zakaźne, epidemie zwane zarazami towarzyszą 
człowiekowi od zarania dziejów. Podobnie jak wojny, ka-
tastrofy, kataklizmy, trzęsienia ziemi, tsunami piszą czarne 
karty historii ludzkości.

Świat naukowy próbuje rozpoznać tego wirusa,  zbiera 
siły, by ratować populację. mówi się o kilku szczepion-
kach opracowywanych w ekspresowym tempie, by jak 
najszybciej można było nimi szczepić. Jaka jest naj-
nowsza wiedza na temat zaawansowania tych prac?

Mogę posłużyć się wiedzą, która jest dostępna w publika-
cjach medialnych, zarówno  naukowych jak i popularnych. 
Najbardziej przyszłościowe wydają się być trzy szczepion-
ki. Jako pierwsza pojawiła się rosyjska, nazwana Sputnik 5. 
Do końca listopada jest ona w trzeciej fazie badań klinicz-
nych, więc pewnie w grudniu ogłoszone zostaną wnioski 
z tych badań. Natomiast szczepionka Pizera we współpra-
cy z irmą BioNtech se, przeszła już te fazy badań, co ogło-
szono 9 listopada br. Jak podają źródła  jej skuteczność, 
przebadana na 43,5 tys. ochotników wynosi ponad 90 
procent. Wśród tej grupy ochotników zdarzyło się, że 94 
osoby po podaniu wakcyny pełnoobjawowo zachorowa-
ły. Zachorowanie różnie może się skończyć: powikłania-
mi, poważną chorobą. To zapewne jest poddane analizie 
przez irmę producencką, jednak na ostateczne wnioski 
trzeba poczekać. Ale to właśnie na tę szczepionkę najbar-
dziej liczymy. Do końca roku producent obiecał 50 mln 
szczepionek. Jedno szczepienie nie wystarczy. Potrzebne 
są dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Siedem dni po 
drugiej dawce już powinniśmy osiągnąć odporność. Trze-
cia znacząca szczepionka badana jest w Chinach. To wła-
śnie w Państwie Środka najwcześniej zaczęto badania nad 
szczepionką. Nazywa się CoronaVac, badania przeprowa-
dzono wśród mieszkańców Brazylii, ale zostały zawieszone 
ze względu na - jak to określono - niekorzystne oddziały-
wanie preparatu na ochotników. 

W czym tkwi problem, że przy ogromnej wiedzy medycz-
nej XXi wieku tak trudno jest wynaleźć szczepionkę?

Wirus SARS-CoV-2 jest zbudowany z kwasów nukleino-
wych o charakterze RNA, stąd wszystkie badane szcze-
pionki są oparte na RNA tego wirusa. Gdy w materiale 
genetycznym jest RNA podlega on szerszym i szybszym 
mutacjom niż DNA. Zadaniem szczepionki - przypomnij-
my - jest pobudzenie naszego układu odpornościowego 
przez antygen – atenuowany składnik tej szczepionki lub 
pełny, tzw dziki wirus, do produkcji przeciwciał w zakażo-
nym organizmie. A te przeciwciała mają zwalczać wirusa. 
I właśnie taki proilaktyczny sens ma szczepionka, byśmy 
- gdy wtargnie wirus - mieli już gotowe przeciwciała. Po-
dobną funkcję spełniają immunoglobuliny, z tą różnicą, 
że organizm nie wytwarza ich samodzielnie bez zakaże-

Rozmowa z epidemiologiem - zakaźnikiem dr Jolantą Kluz-Zawadzką

„zachowywać bezpieczny dystans” - to nie znaczy dystansować się od innych 
ludzi, ich kłopotów, zmartwień, bezradności...
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nia, mogą być wyprodukowane i podawane człowiekowi 
choremu lub zaraz po „ekspozycji”, po narażeniu na zaka-
żenie. I tak w tej chwili leczy się na oddziałach covidowych 
podając chorym surowicę ozdrowieńców,  czyli gotowe 
przeciwciała wyprodukowane przez inny organizm. To jest 
szansa dla zakażonych i od razu apel o pomoc do tych 
ludzi, którzy przechorowali, uzyskali odporność i mogą 
podzielić się swoim osoczem z innymi. Nie każdy ozdro-
wieniec jednak może być dawcą. 

A wracając do pytania o szczepionkę. Jeśli chodzi o czasy 
nowożytne, pierwsza powstała pod koniec XVIII wieku. W 
1794 roku Edward Jenner, angielski lekarz, obserwując do-
jarki na wsi, zauważył, że przechorowanie przez nie ospy 
krowiej zabezpiecza je przed ciężkim lub śmiertelnym za-
chorowaniem na czarną ospę. Była to straszna zaraza, już 
w starożytności podejmowano próby „szczepienia” prze-
ciwko niej. Miało to miejsce w Chinach, gdzie członków 
domu cesarskiego uodparniano wcieraniem wyschnię-
tych strupów po czarnej ospie w spojówki oczu i śluzów-
ki nosa. Uzyskiwano różny skutek. Przy niepomyślnym 
przebiegu „szczepienia” medyka karano śmiercią.  Równie 
epokowym wydarzeniem było wynalezienie szczepionki 
przeciw wściekliźnie pod koniec XIX wieku przez Ludwika 
Pasteura. Zachorowanie na wściekliznę zawsze kończy-
ło się śmiercią. Ale wirusy są różne i mają skłonność do 
mutacji. Tak jest na przykład w przypadku grypy. Można 
wyprodukować szczepionkę, ale tylko na jeden sezon. I 
oby udało się choć na jeden sezon wynaleźć szczepionkę 
przeciwko obecnemu koronawirusowi. Obecny czy inny 
jego typ na pewno z nami pozostanie i będzie powracał 
ponownie tak jak grypa. Koronawirusy są znane od dawna, 
ale ten – SARS-CoV-2 jest wyjątkowo zjadliwy.

Coraz częściej mówi się o chorobach pocovidowych.  
Zjadliwość tego wirusa jest ogromna, degraduje różne 
układy organizmu. nie jest z nami długo, ale już widać 
jego dalekosiężne działanie ...

Choroby postcovidowe obserwujemy zarówno wśród do-
rosłych, jak i u dzieci. Postulujemy jako lekarze niezwłoczne 
stworzenie Poradni postcovidowych, które powinny ob-
jąć  dłuższą  wielomiesięczną, a może i wieloletnią opieką 
pacjentów po przechorowaniu w przeszłości covidu. Do 
pulmonologów traia wiele osób z powikłaniami po śród-
miąższowym koronawirusowym zapaleniu płuc. Poradnie 
te jednak nie są niestety zarejestrowane jako pocovidowe. 
NFZ stara się dopiero o to,  by takie specjalistyczne po-
radnie (pulmonologiczne, neurologiczne, kardiologiczne) 
mogły być zarejestrowane, zakontraktowane i żeby były 
pieniądze na badania. A te są bardzo potrzebne. Powin-
niśmy sprawdzać po trzech miesiącach, po pół roku jak 
wygląda odporność u osób po przebytym covidzie. To by 
była bardzo cenna praktyczna i naukowa obserwacja. 
Poważne powikłania mogą dotyczyć różnych układów. 
Brak węchu i smaku i objawy neurologiczne dotyczące 
narządów zmysłów, to nie jedyne powikłania COUN. Ob-
serwujemy gorsze widzenie, bóle głowy, upośledzone sły-

szenie, zapalenia ucha środkowego, podrażnienia ślimaka, 
zaburzenia równowagi, dokuczliwe bóle kręgosłupa, ob-
jawy rwy kulszowej i barkowej. Poszerzające się spektrum 
objawów może mieć wpływ na zakres dysfunkcji, a może 
nawet inwalidztwa w następstwie tej choroby. My się do-
piero jej uczymy, a aktualne i przyszłe skutki tej choroby 
oraz metody walki z sars cov 2  będziemy oceniać przez 
wiele lat .

Pojawiają się też informacje  dotyczące po covidowych 
chorób u dzieci ....

Pierwotnie sądziło się, że dzieci nie chorują albo bezobja-
wowo przechodzą zakażenia. Obserwacje podważające tę 
tezę opublikował  prof. Leszek Szenborn z Wrocławia kon-
sultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Od marca do czerw-
ca hospitalizował blisko 500 małych i większych pacjen-
tów (494). Traiali do  szpitala  z objawami  typowymi dla 
covid: duszności, gorączka, kaszel. Tylko u piętnaściorga 
dzieci potwierdzono dodatni wynik na obecność korona-
wirusa; natomiast u niektórych tworzyły się już przeciwcia-
ła, co wskazywało na przebyte zakażenia koronawirusem. 
Po przechorowaniu zauważono, że u niektórych dzieci 
mogą wystąpić niebezpieczne powikłania wielonarządo-
we nazwane PIMS.

To zespól chorobowy przypominający chorobę Kawasa-
kiego. Po przebytym zapaleniu pojawiają się poważne do-
legliwości ze strony różnych układów. W najtrudniejszych 
przypadkach może dojść do uszkodzenia serca dzieci, do 
powikłań w postaci tętniaków naczyń wieńcowych. Wte-
dy mali pacjenci mogą mieć niewydolność serca, czyli są 
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Już oicjalnie 
kwaliikuje się PIMS (paediatric inlammatory multisystem 
syndrome – temporally associated with SARS-CoV-2; czyli 
pediatryczny wielonarządowy syndrom zapalny tymcza-
sowo wiązany z SARS-CoV-2)  w grupie „Nowe choroby”. 
Pediatrzy zaczynają bić na alarm. Następstwa mogą być 
bardzo groźne, bo organizm zmieniony przez covid zaczy-
na sam siebie traktować jak wroga. Pojawia się zespół od-
rzucenia narządów, także u małych dzieci. Gdyby odnieść 
to do chorób bakteryjnych, to objawy przypominają ze-
spól wstrząsu toksycznego, na przykład związany z sepsą.   
Jeśli właściwie rozpozna się PIMS  to ratunkiem są gotowe 
przeciwciała, czyli to co my chcemy osiągnąć po szcze-
pionce lub apelując o oddawanie osocza ozdrowieńców. 
Jeśli tego nie ma, podaje się immunoglobuliny nieswoiste.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki to będzie miało 
przebieg za jakiś czas. Pierwsze informacje o PIMS poja-
wiły się na początku pandemii w Chinach, niedawno do-
nosili o tym Amerykanie, teraz mamy informacje o PIMS 
także w Polsce, na przykład w Szpitalu Uniwersyteckiego 
w Krakowie – Prokocimiu. Oczywiście nie wszyscy tak za-
chorują, to  są przypadki najtrudniejsze, ale mamy takie 
już w Polsce.

Są też sygnały o psychicznym spustoszeniu ludzi pod 
wpływem pandemii .
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Zdalna nauka kaleczy rozwój dzieci i ich psychikę, izolacja od 
naturalnego środowiska powoduje liczne lęki.  Pojawiło się 
także wśród dzieci i dorosłych,  coś w rodzaju hipochondrii, 
a nazwane zostało cyberchondrią. Jest to nieustanne poszu-
kiwanie wszędzie w dostępnych komunikatorach  informacji 
o objawach i szukaniu ich we własnym organizmie. To przy-
mus nieustannego śledzenia informacji na ten temat i łącze-
niu ich z własnymi odczuciami izycznymi. Wypowiadają się 
na ten temat  psychologowie i psychiatrzy. Zaczyna rosnąć 
bardzo osłabione psychicznie młode pokolenie.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć odległych konsekwencji 
zakażenia koronawirusem  ani u dorosłych, ani u dzieci.

Czyli bardzo trudny czas przed nami?

Niecały rok obserwacji to zbyt mało danych. Mamy nadzie-
ję, że uda się znaleźć skuteczną szczepionkę, jeśli nie „na za-
wsze”, to na sezonowe zachorowania, jak w przypadku gry-
py. To będzie trudny czas, może nawet kilkunastoletni, zanim 
rozpoznamy jak szczepić, ile razy i na jak długo utrzyma się 
odporność. Dla przykładu, dopiero po około piętnastu lat 
szczepień WZW typu B  byliśmy w stanie określić, że wystar-
czą trzy dawki szczepionki by zabezpieczyły nas prawie na 
całe życie (choć nie dotyczy to stu procent populacji, bo od-
powiedź organizmu czyli serokonwersja po szczepieniu jest 

zawsze indywidualna).
Musimy nauczyć się żyć z tym wirusem. Powrócę to tego, co 
powiedziałam na początku: potrzebna jest wiedza, działanie 
(zapobieganie, leczenie, ratowanie), postawa obywatelska. 
Pomagajmy sobie odpowiedzialnie, bo bywa z tym różnie. 
Jedni zamykają się w domach i boją udzielić pomocy drugiej 
osobie, żeby się nie zarazić, inni zachowują  się odmienne, 
dzielnie idąc naprzód i niosąc pomoc innym. Myślę, że na 
pewno będziemy po tym trudnym doświadczeniu długo lizać 
rany, ale i wyciągniemy wnioski. Chciałabym zakończyć takim 
pełnym nadziei apelem: pomagajmy sobie nawzajem i myśl-
my pozytywnie dbając o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Wierzę, że ze zmagań z pandemią wyjdziemy bogatsi o wie-
dzę medyczną, ale i z poczuciem wspólnoty i braterstwa, a 
Tych, co odeszli na zawsze zachowamy we wdzięcznej, ser-
decznej pamięci. 

Zdrowych Błogosławionych Świąt pełnych rodzinnego cie-
pła, otuchy, nadziei i planów na przyszłość. Szczęśliwego No-
wego Roku.

Dziękujemy za rozmowę.

(Rozmowę przeprowadzono w połowie listopada).

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 

wiceprzewodniczący OZZL

W CIENIU EPIDEMII? 

S
ystem opieki zdrowotnej w Polsce od wielu lat nie 
działał dobrze. Wiedzą to zarówno pacjenci, którzy 
z niego korzystali jak i pracownicy zakładów opie-

ki zdrowotnej (wg nowej nomenklatury - podmiotów 
leczniczych), którzy nie mogą doczekać się nie tylko 
godziwych płac i warunków pracy, ale też zwykłego sza-
cunku. Kolejne rządy, niezależnie od obietnic złożonych 
w poprzedzających wybory kampaniach wyborczych, 
zdawały się nie dostrzegać problemów systemu. Propa-
gandowo funkcjonował on znakomicie, przynajmniej w 
sferze obietnic. Gdy w marcu br. pojawiły się pierwsze 
zachorowania na covid-19, próbowano najpierw pro-
blem nieco lekceważyć. Uspokajano społeczeństwo, że 
wszystko jest pod kontrolą i nie trzeba się obawiać. Gdy 
skala problemu zaczęła narastać, powołano komitety an-
tykryzysowe i wzięto się ostro do pracy. Wprowadzono 
lockdown, powołano szpitale jednoimienne, ograniczo-
no swobodę poruszania się, a pracodawcom zalecono, 

w miarę możliwości, organizację pracy zdalnej. Wtedy 
byliśmy w czołówce Europy! Jako jedni z pierwszych 
wprowadziliśmy ostre restrykcje, które wydawały się na 
tamten czas jakby na wyrost. Ale czas pokazał, że była 
to reakcja prawidłowa! Resort zdrowia, pracujący pod 
kierunkiem ówczesnego ministra prof. Szumowskiego, 
zareagował właściwie. Nie bez dumy obserwowaliśmy 
publikowane wyniki zachorowalności czy wyzdrowień, 
ale i wskaźniki śmiertelności nie były powodem do wsty-
du. Niestety dobre regulacje na górze nie szły w parze 
z działaniami na szczeblu średnim i niskim tj. z pracą 
samorządów wojewódzkich i powiatowych oraz dy-
rekcjami poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. 
Spowodowane było to ogólnym nieprzygotowaniem 
systemu, bo epidemii o takiej skali nie pamiętali nawet 
najstarsi górale i nikt nie wierzył, że w dzisiejszych  cza-
sach może dojść do rozprzestrzenienia się jakiejkolwiek 
choroby zakaźnej. Niemałe znaczenie ma również to, że 

Wywiad
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wiele stanowisk kierowniczych obsadzano z kluczy par-
tyjnych tzn. nie liczyły się kwaliikacje, ale tzw. ”zaufanie”. 
Obserwowaliśmy i nadal obserwujemy wiele błędów de-
cyzyjnych, sprzeczne zarządzenia, niespójne procedury i 
ogólny bałagan w stylu „jakoś to będzie”. Najwięcej pro-
blemów było chyba w tzw. szpitalach jednoimiennych, 
których status jak i rola w systemie do dzisiaj nie jest ja-
sno określona. Do tego dodać należy również to, że były 
one organizowane często w placówkach do tego celu 
nieprzystosowanych. Poza tym warunki walki z epidemią 
wymagały ogromnych nakładów i to w bardzo krótkim 
czasie, co dla systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju 
jest zupełną nowością. Braki inansowe z lat ubiegłych 
oraz balast zadłużenia, spowodowały swego rodzaju bez-
radność wielu zakładów. Braki płynów dezynfekcyjnych, 
maseczek, kombinezonów czy rękawiczek potęgowała 
bardzo często mizeria ekonomiczna, czyli brak płynności 
inansowej. To, co na co dzień utrudniało funkcjonowa-
nie ogromnej większości jednostek ochrony zdrowia, w 
warunkach epidemii przybrało wręcz monstrualne roz-
miary. Ale władze zareagowały…

 W oBRoniE naJWażniEJSZa JESt taRCZa!

W warunkach kryzysu władze zaczęły działać szybko. 
Mnożyły się posiedzenia Sejmu, Senatu, komitetów an-
tykryzysowych, gremiów doradczych. Występowali w 
mediach eksperci, którzy znali się na wojnie, gospodarce, 
a teraz również na epidemiologii. Zabierali głos przed-
stawiciele izb gospodarczych, kręgów inansowych, 
hotelarzy i restauratorów, izb turystycznych, klubów it-
ness i siłowni, ale także różnorakiej maści artyści i twórcy. 
Wszyscy zgodnie byli obrażeni na władze, że wprowa-
dzając obostrzenia tyczące gospodarki, kultury i tury-
styki, naraziły ich na straty! Władze nie mogły pozostać 
głuche na te wołania. Pospiesznie uchwalono ustawę 
antykryzysową, zwaną powszechnie tarczą 1.0. Ustawa 
ta wprowadzała odszkodowania dla pracodawców, któ-
rzy mimo epidemii utrzymają zatrudnienie i nie zwolnią 
pracowników. Wypłacano tzw. postojowe, dodatki do 
płac pracowników, wprowadzono ulgi podatkowe. Wy-
daje się to zupełnie słuszne i prawidłowe. Tak państwo 
pomaga obywatelom! Tak państwo pomaga pracodaw-
com, których irmy wytwarzają przecież dochód narodo-
wy! Na działania antykryzysowe w pierwszej wersji tarczy 
przeznaczono 205 mld zł, z tego na ochronę zdrowia aż 
7,5 mld, co stanowi ok. … 3,5%! To pokazuje, jak jesteśmy 
pozycjonowani w hierarchii wartości przez nasz rząd!

ŁataniE W oChRoniE ZDRoWia
ma Się DoBRZE!

Nie można powiedzieć, że rząd zostawił ochronę zdrowia 
zupełnie na lodzie. Pojawiły się liczne rozporządzenia, za-
rządzenia i wytyczne, a nawet polecenia, które miały zro-
bić nam „dobrze”. Wstrzymano wykonywanie planowych 

zabiegów, hospitalizacji diagnostycznych, ograniczono 
działalność POZ I AOS. Szpitale i inne jednostki otrzy-
mywać miały co miesiąc 1/12 kontraktu, niezależnie od 
ilości wykonanych procedur. Niestety, rozliczenia z NFZ 
miały być dokładne, tylko rozłożone w czasie. Ni mniej, 
ni więcej, to, co się otrzymało, trzeba było później „odro-
bić”! Te warunki były gorsze, niż dla innych podmiotów 
gospodarczych!

Ponieważ wiele osób z personelu medycznego praco-
wało w kilku zakładach opieki zdrowotnej, wprowadzo-
no ograniczenie pracy do jednego miejsca dla pracowni-
ków szpitali jednoimiennych. Wprowadzone gratyikacje 
miały powetować straty, wynikające z tego ograniczenia. 
Ale- jak zwykle- nie trwało to długo. W niektórych szpi-
talach 2-3 miesiące, ale były też takie, w których te re-
kompensaty miały żywot 5 tygodni. Szybko się z tego 
wycofano, żeby pracownicy nie zdążyli się przyzwyczaić. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wkrótce pojawiły 
się liczne ogniska zakażeń w domach opieki społecznej, 
sanatoriach czy zakładach opiekuńczo- leczniczych. Po-
zorne oszczędności płacowe zostały opłacone wielomi-
lionowymi wydatkami na kwarantannę i leczenie wielu 
zakażonych niepotrzebnie osób!

taRCZa nR 2

W związku z wystąpieniem tzw. drugiej fali epidemii, 
rząd opracował kolejną, lepszą tarczę, zwaną tarczą 2.0. 
Przewiduje ona dalsze doinansowanie podmiotów go-
spodarczych, mikro-, małych i średnich oraz dużych. Od 
początku epidemii do polskich irm traiło 154 mld zł, z 
czego ponad 60 mld  w ramach tarczy 1.0. Tarcza Finanso-
wa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0- to kolejne 35 mld. 
Przewidywane są subwencje dla irm w wysokości 18 do 
36 tys. zł na pracownika. Niestety, niespecjalnie widać 
tam kwoty przeznaczone na opiekę zdrowotną. Pojawiły 
się natomiast projekty ustaw i rozporządzeń, przewidu-
jące znaczące „ułatwienia” dla tzw. „lekarzy ze wschodu”, 
przewidujące nawet uwzględnianie przy wydawaniu 
pozwoleń- oświadczeń o posiadaniu dyplomu lekarskie-
go, czy pracę pod nadzorem (czyt. odpowiedzialnością!) 
polskiego lekarza! Nie wiem jak inni, ale ja na pewno ta-
kiej odpowiedzialności na siebie nie wezmę.

CZy BęDZiE tRZECia faLa?

Czas najwyższy, by władze zabrały się za prawdziwą 
naprawę systemu, opartą na dobrej organizacji i rze-
telnym inansowaniu, a nie na pobożnych życzeniach 
w stylu „jakoś to będzie” i zaklinaniu rzeczywistości. Po-
zorne oszczędności w systemie ochrony zdrowia spo-
wodowały drugą, o wiele bardziej niebezpieczną, falę 
epidemii. Czy jesteśmy tak niemądrzy, że pozwolimy 
sobie na trzecią?
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Z Prac ORL

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie w dniu 22 września 2020 r. 

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

1. Wyrażono zgodę na zainstalowanie osłon przeciwwirusowych 
na biurkach pracowników OIL w Rzeszowie. 

2. Wyrażono zgodę na podpisanie aneksu do umowy pomiędzy 
OIL w Rzeszowie, a Archiwum Arpos dotyczącego zwiększenia 
ceny za metr bieżący przechowywanej dokumentacji po zmar-
łych lekarzach z 800 zł na 1000 zł. 

3. Oczytano pismo lekarzy z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 1 w Rzeszowie w sprawie konkursów na stanowiska kierowni-
cze w oddziałach Chirurgii Ogólnej i Onkologii. 

4. Odczytano pismo z Prokuratury Wojskowej – sprawę przekaza-
no do wyjaśnienia prawnikom. 

5. Prezes ORL poinformował iż zwróciła się do niego redaktor Gra-
żyna Bochenek z prośbą o doinansowanie w wysokości 6 000 
zł wydania książki pt.: „Kochany Fredku”. Prezes poinformował, że 
zwrócił się do Komisji ds. Kultury NRL z prośbą o rozważenie do-
inansowania wydania wyżej wymienionej książki. W dniu dzisiej-
szym otrzymano informację iż prezydium NRL postanowiło przy-
znać ze środków Komisji ds. Kultury NRL kwotę 5000 zł brutto na 
doinansowanie druku książki. W związku z powyższym zwrócił się 
do Członków Prezydium, czy wyrażają zgodę na doinansowanie 
w wysokości brakującego 1000 zł. Członkowie Prezydium jedno-
głośnie wyrazili na to zgodę. 

6. W związku z przyjmowaną dokumentacją medyczną po zmar-
łych lekarzach dentystach, poruszono kwestię czy gipsowe mo-
dele dentystyczne stanowią część dokumentacji medycznej. W 
rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji sprawa ta nie jest jed-
noznacznie określona, a opinie prawników nie są jednoznaczne. 
Wobec powyższego postanowiono zwrócić się do NRL o wyja-
śnienie tej sprawy i ustalenie jednolitych wytycznych dla wszyst-
kich Izb Lekarskich. 

7. Podjęto uchwały:

Nr 611/2020/P -  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Piotr Czyż
Nr 612/2020/P – w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Joanna Laskoska
Nr 613/2020/P – w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza – Aldona Babiarz
Nr 614/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza – Aldona Babiarz 
Nr 615/2020/P – w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż 
podyplomowy – dotyczy lekarza – Tomasz Bednarz
Nr 616/2020/P – w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż 
podyplomowy – dotyczy lekarza – Alicja Godawska

Nr 617/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza – Nataliia Nikitina 
Nr 618/2020/P – w sprawie uznania kwaliikacji formalnych leka-
rza, przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę 
członków OIL – dotyczy lekarza – Maciej Jedynak
Nr 619/2020/P – w sprawie wyrażenia zgody na doinansowanie 
wydania książki pt.: „Kochany Fredku” autorstwa Pani Grażyny Bo-
chenek

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie w dniu 29 września 2020 r. 

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzyła Wiceprzewodnicząca ORL dr Maria Szuber. 

1. Odczytano informację Komisji Historycznej Śląskiej Izby Le-
karskiej, która informuje o organizacji wspólnego posiedzenia 
Komisji Historycznych Izb Lekarskich w Ustroniu w dniach 20-22 
listopada 2020 r. Tematem konferencji jest: „Środowisko lekarskie 
w kształtowaniu II RP”. W OIL w Rzeszowie nie została powołana 
Komisja Historyczna. 

2. Odczytano informację NRL, że ruszyła kampania pt.: „Niezbędne 
dla zdrowia”. Informację postanowiono przekazać członkom ORL. 

3. Jednogłośnie podjęto uchwałę o umorzeniu lekarzowi denty-
ście zaległych składek członkowskich. Ponieważ jest podejrzenie, 
iż Pani Doktor może mieć problemy ze zdrowiem, postanowiono 
sprawę poruszyć na najbliższym posiedzeniu Rady. 

4. Kolega dr Marchewka poinformował, że na posiedzeniu Rady 
przedstawi sprawozdanie ze spotkania Komisji Wyborczej NRL. 

5. W związku z wpłynięciem od dwóch lekarzy, członków OIL zapy-
tań dotyczących udzielenia im odpowiedzi w ramach informacji 
publicznej postanowiono obie sprawy przekazać do rozpatrzenia 
na najbliższym posiedzeniu ORL. 

6. Podjęto uchwały:

Nr 620/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
dentysty – Krzysztof Szynal
Nr 621/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy - dotyczy lekarza dentysty – Krzysztof Szynal
Nr 622/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy - dotyczy lekarza – Wojciech Nalepa
Nr 623/2020/P – w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy - dotyczy lekarza dentysty – Iwona Sroka
Nr 624/2020/P – w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Przemysław Sajdak
Nr 625/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Jagoda Strzępek
Nr 626/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
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du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Michał Portas
Nr 627/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Elwira Kruk - Łyczko
Nr 628/2020/P – w sprawie uznania kwaliikacji formalnych lekarza 
i przyznania prawa wykonywania zawodu – dotyczy lekarza – Ma-
teusz Ławiński
Nr 629/2020/P – w sprawie umorzenia należności z tytułu niepła-
cenia składek członkowskich 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie w dniu 6 października 2020 r. 

Posiedzenie Rady prowadzone było w formie hybrydowej. 
Obecnych 16 osób. 

1. Przedstawiono wniosek dr Renaty Małeckiej o udostępnienie 
informacji na temat kierowania przez ORL w Rzeszowie lekarzy 
do odbycia stażu podyplomowego (kryteria przydziału miejsc, li-
sta osób aktualnie skierowanych do poszczególnych podmiotów 
leczniczych, średnie ocen tych lekarzy, ilość miejsc stażowych w 
poszczególnych podmiotach leczniczych). 
Wiceprezes ORL kolega Radosław Maksymowicz, Przewodniczący 
Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu ORL w Rze-
szowie, przedstawił kryteria jakimi kierowała się komisja, kierując 
lekarzy na staż podyplomowy. Podstawą skierowania jest wniosek 
lekarza, który oprócz innych koniecznych danych zawiera także 
proponowane miejsce odbycia stażu. ORL uwzględnia wnioski le-
karzy kierując w pierwszej kolejności do odbycia tego stażu leka-
rzy z kolejną najwyższą średnią arytmetyczną ocen z egzaminów, 
uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch cyfr po przecinku, 
z uwzględnieniem skali ocen obowiązującej 
w uczelni (skala 5-stopniowa lub 6-stopniowa), na podstawie da-
nych zawartych w karcie osiągnięć studenta. ORL bierze także 
pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie 
odbywać staż w danym podmiocie. Ustawa w art.15d ust.4 prze-
widuje podwyższenie średniej o 0,5 punktu lub o 0,25 punktu w 
razie spełnienia przewidzianych w tym przepisie przesłanek. Może 
zdarzyć się tak, że nie będzie można zapewnić skierowania lekarzy 
chętnych do odbycia stażu podyplomowego w danej placówce 
równocześnie, z uwagi na limit miejsc w danej placówce, zaś śred-
nia ocen nie będzie wystarczająca do dokonania wyboru przez 
ORL. W takiej sytuacji możliwe jest na zasadzie art.5 w zw. z art.25, 
art.26 Ustawy o izbach lekarskich, aby ORL lub Prezydium ORL 
podejmowały uchwały wprowadzające dodatkowe kryteria kiero-
wania na staż podyplomowy w zakresie nieuregulowanym przez 
przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zwrócił on 
też uwagę, że proces rozdziału miejsc stażowych szczególnie w 
okresie epidemii koronawirusa  był  etapowym, a w jego trakcie 
pojawiały się zmiany wynikające między innymi z powstawania 
nowych miejsc stażowych .
Kol R. Małecka poinformowała, że lekarze stażyści uważają, że przy 
kierowaniu na staż brak jest  transparentności, dlatego powinni 
mieć dostęp do wszystkich dokumentów związanych z tą proce-
durą. 
Prezes Wojciech Domka przedstawił swoje stanowisko i pytania 
dotyczące postulatów zawartych w piśmie  koleżanki R. Małeckiej. 
Poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie Panią Mecenas Joannę 
Paśkiewicz. 
Mecenas Joanna Paśkiewicz poinformowała, że kryteria związane 
z kierowaniem lekarza do odbycia stażu podyplomowego regulu-

je art. 15d ustawy o zawodzie lekarza, który stanowi, że okręgowa 
rada lekarska w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 
województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na 
obszarze swojego działania lekarzy i lekarzy dentystów, którym 
przyznała prawo wykonywania zawodu, i których wpisała na listę 
członków izby. Podstawą skierowania jest wniosek lekarza, który 
oprócz innych koniecznych danych, zawiera także proponowane 
miejsce odbycia stażu.
ORL uwzględnia wnioski lekarzy, kierując w pierwszej kolejności 
do odbycia tego stażu lekarzy z kolejno najwyższą średnią. ORL 
bierze także pod uwagę maksymalna liczbę lekarzy mogących 
jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie.
Z punktu widzenia ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
art. 1 tej ustawy deiniuje nam informację publiczną jako każdą 
informację o sprawach publicznych. Mając zatem na uwadze treść 
art. 15d Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, informacje 
dotyczące wykonania wskazanego w tej ustawie przepisu - kry-
teria związane ze skierowaniem na staż podyplomowy – średnia 
ocen, wyliczona zgodnie z ww. przepisem, należy uznać za infor-
mację publiczną i możliwą do udzielenia. 
W ustawie o dostępie do informacji publicznej w art. 5 ust. 2 usta-
wy wprowadzono wyjątek, iż prawo do informacji publicznej pod-
lega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby izycznej lub 
tajemnicę przedsiębiorcy. 
Mając zatem na uwadze ochronę danych osobowych, uregulowa-
ną przez przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, 
oraz przepisy ustawy wskazanej powyżej, udzielenie informacji w  
omawianej sprawie możliwe jest w odniesieniu do:
- aktów prawnych podejmowanych przez ORL lub prezydium w 
zakresie dodatkowych kryteriów stosowanych w procedurze kie-
rowania na staż podyplomowy,
- listy średnich ocen, wyliczonych zgodnie z art. 15 d Ustawy o 
zawodzie lekarza,
- liczby osób, które odbywają/odbyły staż podyplomowy, w tym 
liczby osób odbywających staż w poszczególnych placówkach,
- liczby i danych placówek, w których można odbywać staż pody-
plomowy,
- daty rozpoczęcia w danym roku stażu podyplomowego.
Informacje wskazane w pkt 2 i 3 powinny zostać poddane ano-
nimizacji przed ich udostępnieniem, mając na uwadze przepisy 
wskazane powyżej.
Z uwagi na ww. przepis art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej, informacje obejmujące zakres informacji wynikają-
cej z art. 15 ust. 9 Ustawy o zawodzie lekarza, mogą być udziela-
ne wyłącznie w postaci zanonimizowanej, wskazującej na liczbę 
osób, które ukończyły staż czy liczbę osób, które na dzień udziele-
nia informacji nie ukończyły stażu. Z uwagi na fakt, iż termin ukoń-
czenia stażu podyplomowego nie jest możliwy do ustalenia przez 
ORL, albowiem na termin ukończenia stażu ma wpływ sam lekarz, 
to ORL w tym zakresie nie jest w stanie udzielić informacji.
Koleżanka R. Małecka zaproponowała aby Rada podjęła uchwałę, 
która umożliwi jej członkom dostęp do danych wrażliwych leka-
rza. W odpowiedzi na ten wniosek Prezes Wojciech Domka zapro-
ponował, aby Koleżanka przygotowała projekt uchwały na posie-
dzenie kolejnej Rady. 
Kol. R. Małecka stwierdziła, że OIL w Rzeszowie jest generalnie źle 
postrzegana przez młodych lekarzy. Podała przykład braku doi-
nansowania lekarzom kosztów udziału w tegorocznych Letnich 
Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem. Kolega Stepan Lysak, Prze-
wodniczący Komisji Młodych Lekarzy zwrócił uwagę, że często 
zwraca się do  kolegów z zapytaniem czy mają jakieś problemy, 
w których Izba mogłaby im pomóc. Niestety nie widzi  ze strony 
młodych kolegów zainteresowania pracą na rzecz samorządu le-
karskiego, a nawet szkoleniami inansowanymi przez OIL. 
2. Prezes ORL poinformował zebranych, że NRL uchyliła uchwałę Nr 
22/2020 ORL w Rzeszowie z 14 lipca w sprawie powołania komisji 
orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania 
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zawodu, albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych 
czynności medycznych (uchwała poufna). Przyczyną uchylenia i 
przekazania do ponownego rozpatrzenia było brak podpisu Se-
kretarza ORL w Rzeszowie pod zaskarżoną uchwałą. Uchwała zo-
stała podpisana przez Zastępcę Sekretarza ORL w Rzeszowie, co 
jest niezgodne z art. 57 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty określającym zasady podpisywanie uchwał podjętych 
na postawie art. 12 ust. 4 tej ustawy. Prezes poinformował, iż wo-
bec powyższego Rada musi dzisiaj podjąć ponownie uchwałę. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, przy braku przeciwnych 
głosów i jednym wstrzymującym się. 
3. Odczytano pismo Wojewody Podkarpackiego z prośbą o opinię 
samorządu lekarskiego w sprawie powołania Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie psychiatrii i o zamiarze powierzenia tej 
funkcji lek. Andrzejowi Wilkowi. Prezes Wojciech Domka poinfor-
mował zebranych, że kandydat  nie był w stanie przyjechać na 
dzisiejsze posiedzenie Rady, ale przesłał swoje CV, które Prezes 
przedstawił członkom Rady. Po dyskusji kandydaturę lek. A. Wilka 
poddano pod głosowanie. Za przyjęciem kandydatury głosowało 
15 osób, przy braku przeciwnych głosów i jednym wstrzymują-
cym się.
4. Kolega Krzysztof Marchewka przedstawił sprawozdanie z Posie-
dzenia Naczelnej Komisji Wyborczej. Sprawa dotyczyła przepro-
wadzenie wyborów do organów izb lekarskich kolejnej kadencji. 
5. Prezes Wojciech Domka poinformował zebranych, że Prezy-
dium ORL w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 29 września 2020 
roku podjęło uchwałę o umorzeniu składek lekarskich lek. dent. 
M.K. Członkowie Prezydium uznali za zasadne niedochodzenie 
roszczeń od lekarki z  jednoczesnym umorzeniem wszystkich do-
chodzonych należności na podstawie  wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez lek. dent. Elżbietę Poniewierską-Labudę. 

6. Odczytano prawomocne orzeczenia Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Rzeszowie. 

7. Prezes Wojciech Domka poinformował zebranych o kampanii 
NRL oraz Rzecznika Praw Pacjenta „Niezbędne dla Zdrowia”, w któ-
rej przedstawiono 10 najważniejszych zasad jak zadbać o zdrowie 
własne i bliskich. Kampania jest skierowana do szerokiego grona 
odbiorców. Jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczu-
cia odpowiedzialności za własne zdrowie. Ma m.in. zwrócić uwa-
gę, że stan zdrowia człowieka w największym stopniu zależy od 
jego stylu życia. NRL liczy na aktywność organów administracji 
publicznej, rządowej i samorządowej, 
a także mediów. Kluczowe znaczenie będzie miało zaangażowa-
nie kolegów lekarzy 
w popularyzację kampanii. Pakiet materiałów na ten temat znaj-
duje się na stronie internetowej NIL. 

8. Prezes Wojciech Domka poinformował o spotkaniu Pani Woje-
wody Ewy Leniart 
z dyrektorami szpitali, Prezesem ORL w Rzeszowie oraz Przewod-
niczącej OIPiP na temat zakażeń wirusem Covid-19 w Wojewódz-
twie Podkarpackich. 

9. Prezes Wojciech Domka poinformował o inicjatywie NRL doty-
czącej zakupu szczepionki przeciw grypie dla lekarzy. 

10.  Podjęto uchwały: 
Nr 26/2020 w sprawie powołania Komisji orzekającej w przedmio-
cie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu, albo ograni-
czenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych 
(uchwała poufna)
Nr 27/2020 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby Lekarskiej – do-
tyczy lekarza – Agata Piwowar
Nr 28/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza dentysty oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Marta Chmura
Nr 29/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Magdalena Janicka
Nr 30/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Adrianna Janusz - Gancarz 
Nr 31/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza – Diana Widz
Nr 32/2020 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt.: „XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne – Pacjent Trudny do Terapii” – 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Pod-
karpacki

11. Ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenie Rady na 3 
listopada 2020 r. 

Na tym zakończono posiedzenie ORL w Rzeszowie. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej

w Rzeszowie w dniu 13 października 2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej
Obecni wg listy obecności.  
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z pismem Kierownika Kliniki Kardiochirurgii doc. 
Kazimierza Widenki kierowanym do Dyrektora KSW Nr 2 (do wiado-
mości OIL w Rzeszowie). Sprawa dotyczy problemów związanych 
z terapią ECMO. Doc. K. Widenka zwraca się do Dyrekcji szpitala 
z prośbą o powiększenie zespołu kardioanestezjologów o prze-
szkolonych w Oddziale Kardioanestezji Rezydentów, którzy z po-
mocą doświadczonych specjalistów będą mogli pomóc w opiece 
nad pacjentami poddanymi terapii ECMO oraz zaangażowanie 
grona anestezjologów z bloku ogólnego w pełnym zabezpiecze-
niu specjalisty w dziedzinie perfuzji, kardiochirurgii oraz kardio-
anestezji 24h/dobę. Stwierdził, że jeśli dwie powyższe propozycje 
nie będą do zaakceptowania przez anestezjologów, proponuje 
rozwiązanie trzecie polegające na tym, że zespół anestezjologów 
OIOM-u ogólnego będzie służył pomocą w zabezpieczeniu części 
dyżurów oraz zabiegów operacyjnych kardiochirurgicznych pod 
nadzorem obecnego na oddziale doświadczonego specjalisty 
kardioanestezjologa. 

2. Zapoznano się z pismem lekarzy rezydentów Kliniki Okulistyki 
Wojewódzkiego Szpitala Nr 1 w Rzeszowie skierowanym do Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego w sprawie interwencji do-
tyczącej sytuacji panującej w Klinice. Prezydium ORL wystosowało 
pismo do Marszałka z prośbą o zajęcie stosownych działań celem 
rozwiązania problemów w Klinice Okulistyki. 

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do OIL 
w Rzeszowie:

- apelem Prezydium ORL w Szczecinie w sprawie konieczności 
wprowadzenia zmian do rozporządzenia MZ w sprawie chorób 
zakaźnych
- stanowiskiem Prezydium ORL w Łodzi w sprawie określenia licz-
by członków i uprawnień Prezydium ORL w Łodzi
- apelem Prezydium ORL w Szczecinie do MZ o odstąpienie od 
przeprowadzania w sesji jesiennej egzaminów ustnych PES z za-
chowaniem wyłącznie formy pisemnej PES

Z Prac ORL
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. Podjęto uchwały:
Nr 630/2020/P – w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza – Bogdan Kuczyński
Nr 631/2020/P – w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza – Stanisław Mazur
Nr 632/2020/P – w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza – Wacław Śnieżek
Nr 633/2020/P – w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza – Jan Czajewski
Nr 634/2020/P – w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza – Artur Szczepański
Nr 635/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Michał 
Kwaśnik
Nr 636/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Alicja 
Czepiela
Nr 637/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza – Paweł 
Marzec
Nr 638/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty– 
Paulina Bizoń
Nr 639/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty 
- Paulina Nieckarz 
Nr 640/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty 
– Michał Kwaśnik
Nr 641/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty– 
Michał Lachowicz
Nr 642/2020/P – w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza dentysty 
– Monika Malatyńska - Lachowicz
Nr 643/2020/P - w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi loso-
wej z powodu ciężkiej choroby

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 20 października 2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej
Obecni wg listy obecności.  
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z kolejnym pismem lek. Roberta Gwizdaka. Spra-
wę do wyjaśnienia przekazano prawnikom Okręgowej Izby Lekar-
skiej. 

2. Odczytano odpis postanowienia Sadu Rejonowego w Rzeszo-
wie II Wydziału Karnego, który uchylił zaskarżone postanowienie 
Prokuratury i przekazał sprawę do ponownego rozpoznani Proku-
ratorowi Rejonowemu w Rzeszowie. Sprawa dotyczy wprowadza-
nia w błąd pacjentów co do właściwości medycznych środków i 
urządzeń na poprawę słuchu oferowanych na stronie interneto-
wej. 

3. Informacja Śląskiej Izby Lekarskiej  o odwołaniu spotkania szko-

leniowo - integracyjnego pt. „Powitanie Jesieni 2020. Zdrowie i 
bezpieczeństwo młodych lekarzy”  z powodu sytuacji epidemio-
logicznej w kraju. 

4. Zapoznano się z  Apelem Konwentu Prezesów Okręgowych 
Rad Lekarskich  do mediów  i osób publicznych – odnoszą się oni 
do depeszy Polskiej Agencji Prasowej „Izby lekarskie niechętnie 
kierują personel medyczny do walki z epidemią”. Prezesi zwrócili 
się z prośbą  o nierozpowszechnianie zawartych w niej fałszywych 
informacji. 

5. Podjęto uchwały :  
Nr 644/2020/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy 
lekarza  Paweł Makaruk .
Nr 645/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Lucyna Jakóbska 
Nr 646/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Klaudia Golik-Andres
Nr 647/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Karolina Czyż 
Nr 648/2020/P  w sprawie  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
produkcji i montażu mebli kuchennych  oraz dwóch szaf w przed-
pokoju  w mieszkaniu hotelowych w Warszawie
Nr 649/2020/P w sprawie wyrażenia zgody na generalny remont 
mieszkania hotelowego w Warszawie
Nr 650/2020/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Radiologia Wspólna Sprawa” – przez podmiot  Polskie Lekarskie 
Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 27 października 2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej
Obecni wg listy obecności.  
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Prezes  Wojciech Domka  przedstawił pismo Wojewody Podkar-
packiego, w którym po raz kolejny zwraca się z prośbą o przekaza-
nie członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  
zapytania o gotowość wsparcia kadrowego  w pracy przy bez-
pośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 
W razie pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarskiego 
Wojewoda prosi o niezwłoczne przekazanie zgłoszeń do Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Prezes  poinformował, że Konwent Prezesów  zadecydował, aby 
na  stronach Okręgowych Izb Lekarskich został umieszczony wzór  
oświadczenia  dla lekarzy, którzy mają przeciwwskazania  do sta-
wienia  się  do pracy  z COVID- 19  na wezwanie Wojewody.  

2. Zapoznano się z pismem Dyrektora Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego Nr 1 w Rzeszowie w sprawie  sytuacji jaka ma miejsce 
w Oddziale Okulistyki. 
Prezes poinformował, że  sytuacja  oddziale będzie przedmiotem 
przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. 

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do OIL
- Stanowiskiem ORL Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarskiej  w spra-
wie wypowiedzi funkcjonariuszy publicznych.  ORL w Toruniu wy-
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raża  stanowczy protest wobec nieuzasadnionej, publicznej dys-
kredytacji środowiska lekarskiego w Polsce przez funkcjonariuszy 
publicznych.    

4. Zapoznano się z poselskim projektem ustawy o zmianie usta-
wy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. 

5. Zapoznano się ze Stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej  w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 
22.X.2020 r.  w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu 
ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży.  Zda-
niem Prezydium  NRL   wyrok Trybunały jest nieakceptowalny.

6. Podjęto uchwały :

Nr 651/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Dominika Witalis
Nr 652/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza  Karolina Wikiera
Nr 653/2020/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 Lorenc
Nr 654/2020/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  Joanna Głogowska
Nr 655/2020/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 Lasota
Nr 656/2020/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 Szczęch 
Nr 657/2020/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  Joanna Dudzińska- Kurasz 
Nr 658/2020/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  Ewa Fijałkowska – Nowak 
Nr 659/2020/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  Sylwia Wojtusik 
Nr 660/2020/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 Czerwiec
Nr 661/2020/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 Tomasz Pieróg 
Nr 662/2020/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 Wojciech Głód
Nr 663/2020/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 Bernadeta Kubiś 
Nr 664/2020/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 Witold Lubas
Nr 665/2020/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 Bogusława Bielówka 
Nr 666/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w  zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Robert Podlasek 
Nr 667/2020/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w  zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza
Na tym  posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu  3 listopada  2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej
Obecni wg listy obecności.  
Zebranie otworzył Prezes ORL dr Wojciech Domka. 

1. Poruszono aktualną  sytuację jaka panuje w ochronie zdrowia  
związaną  z pandemią .
Prezes poinformował zebranych o spotkaniach Komitetu Strate-
gicznego w Urzędzie Wojewódzkim oraz o korespondencji jaką 
otrzymuje od Pani Wojewody – dotyczy zatrudniania lekarzy na 
oddziałach „covidowych” . 

2. Zaakceptowano kandydaturę lek. Mariusza Jednakiewicza na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. anestezjologii i inten-
sywnej terapii  dla województwa podkarpackiego. 

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu  Rozporządze-
nia MZ  zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji le-
karzy i lekarzy dentystów
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie poselskiego projektu 
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziała-
niem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem CO-
VID-19 
- Apelem Prezydium NRL do  Prezesa  Narodowego  Funduszu  
Zdrowia  o podjęcie rozmów w sprawie inansowania i organizacji 
udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej 
- Apelem Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych  do Pre-
zydenta RP  i Prezesa Rady Ministrów  w sprawie działań Państwa 
w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

4. Podjęto uchwały : 

Nr 33/2020 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie 
oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ogranicze-
nia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych – 
uchwała poufna  
Nr 34/2020 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie 
oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ogranicze-
nia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych – 
uchwała poufna  
Nr 35/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – 
dotyczy lekarza Maciej Śmigiel
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Nr 36/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Patryk Ruszała 
Nr 37/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Magda Poznańska - Nowak 
Nr 38/2020  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Małgorzata Perłowska
Nr 39/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Ernest  Górski
Nr 40/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dominika Nowak 
Nr 41/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Natalia Fornal 
Nr 42/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Kacper Florek 
Nr 43/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Agnieszka Rembisz 
Nr 44/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Wojciech Niedziałek 
Nr 45/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Monika Kosiorowska
Nr 46/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Mateusz Leśny 
Nr 47/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Marcin Lech 
Nr 48/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Mariola Charysz 
Nr 49/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Michał Tara 
Nr 50/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Lilianna Szylar
Nr 51/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Michalska 
Nr 52/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Gołębiowska
Nr 53/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Piotr Żuber
Nr 54/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Kinga Mac
Nr 55/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dominik Grzebyk
Nr 56/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Gregory Wolosz
Nr 57/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dorota Biały 
Nr 58/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dawid Górski 
Nr 59/2020 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Ewa Mokrzycka
Nr 60/2020 w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza, cudzoziemcowi posiadającemu prawo wy-
konywania zawodu lekarza  przyznane na czas określony i doko-
nania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Witalij  Zaidel 
Na tym posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 10 listopada  2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej.
Obecni wg listy obecności.  

Zebranie otworzył Prezes ORL w Rzeszowie dr Wojciech Domka. 

1. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :

- Stanowiskiem NRL w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy  den-
tystów wynikających z zawarcia umowy o przetwarzanie danych 
osobowych, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego z portala-
mi publikującymi te dane i prowadzącymi system oceny placó-
wek medycznych 

- Apelem NRL do Ministra Zdrowia  o przyznanie dodatkowego 
wynagrodzenia  w wysokości 100% kwoty miesięcznego wyna-
grodzenia wynikającej z umowy , na podstawie której udzielane 
są świadczenia zdrowotne każdemu pracownikowi medycznemu 
udzielającemu świadczeń pacjentom podejrzanym o zakażenie  
wirusem SARS-CoV-2. 

- Stanowiskiem NRL  w sprawie poselskiego projektu Ustawy o 
zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi

- Stanowiskiem NRL  w sprawie propozycji zmiany strategii walki z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i COVID -19 ??

- Uchwałą Nr 16/20/VIII NRL w sprawie przyjęcia informacji o dzia-
łalności samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 r.

- Apelem Prezesa NRL  do Ozdrowieńców z prośbą o oddanie oso-
cza dla chorych na Covid-19.

- Pismem Wojewody Podkarpackiego, który  na prośbę dyrekcji 
Klinicznego Szpitala Nr 2 w Rzeszowie zwraca się do lekarzy ane-
stezjologów o gotowość podjęcia  pracy w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie 

2. Wytypowano Prezesa ORL dr Wojciecha Domkę, jako przedsta-
wiciela ORL w Rzeszowie do składu Komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. 

3. Podjęto uchwały :

Nr 668/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Ewa Cieślicka 
Nr 669/2020/P   w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
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lekarza Monika Hałgas
Nr 670/2020/P   w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Aleksandra Witkoś
Nr 671/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Patryk Pieniążek 
Nr 672/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Mateusz Moździerz
Nr 673/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Wasik
Nr 674/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Aleksandra Leśniewska 
Nr 675/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Karolina Połetek
Nr 676/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Paweł Domin 
Nr 677/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Małgorzata Dżuła – Janowska
Nr 678/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Bernadetta Uchman
Nr 679/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Rozalia Kośmider
Nr 680/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Justyna Pasierb
Nr 681/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Monika Kolasińska 
Nr 682/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Barbara Wach – Klof
Nr 683/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Jaromir Kargol
Nr 684/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Bereś 
Nr 685/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Kinga Kolarska 
Nr 686/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Marek Mroczka
Nr 687/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Serwańska 
Nr 688/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Maciej Śliwa
Nr 689/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dominika Kwiatkowska
Nr 690/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Kamil Bończak 
Nr 691/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Anna Faryniak 

Nr 692/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dominka Kaczor
Nr 693/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Łukasz Wrona
Nr 694/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Joanna Paśko 
Nr 695/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Tomasz Dryblak 
Nr 696/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Tomasz Kudłacz 
Nr 697/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Joanna Zielińska
Nr 698/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Katarzyna Małek 
Nr 699/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Oskar Dąbrowski 
Nr 700/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Bartosz Socha
Nr 701/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Magdalena Kisiel 
Nr 702/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Maciej Kuczek 
Nr 703/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Zygmunt Wnuk 
Nr 704/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Kinga Żerańska
Nr 705/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków OIL  w Rzeszo-
wie oraz wpisu do rejestru – dotyczy lekarza  Maksym Yefremov
Nr 706/2020/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 Gąszcz 
Nr 707/2020/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 Cichocka
Nr 708/2020/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 Hamdan 
Nr 709/2020/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 Przemysław Sajdak 
Nr 710/2020/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 Pryma
Nr 711/2020/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 Paulina Bizoń
Nr 712/2020/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
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jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Sebastian Niemiec 
Nr 713/2020/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 Ślusarska
Nr 714/2020/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 Klaudia Rączka 
Nr 715/2020/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 Nycz
Nr 716/2020/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 Natalia Chmiel 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 17 listopada  2020 r.

Posiedzenie Prezydium prowadzone było w formie hybrydowej.
Obecni wg listy obecności.  

Zebranie otworzyła  Wiceprezes ORL w Rzeszowie dr  Maria Szuber.

1. Odczytano pismo dyrektora Szpitala Pro Familia  w sprawie roz-
wiązania umowy z lekarzem rezydentem zatrudnionym w tym 
szpitalu.

2. Zapoznano  się z treścią pisma Przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Medycznego w Niemczech dr n. med. Bogdana Mił-
ka, kierowanego do Wicepremiera Rządu RP, Prezesa Partii Prawo i 
Sprawiedliwość  Jarosława Kaczyńskiego  w sprawie apelu posłan-
ki Joanny Lichockiej  kierowanego do Niemiec o „zwrot polskich 
lekarzy” w czasie pandemii COVID-19. Po dyskusji członkowie Pre-
zydium uznali, że korespondencję należy umieścić na koncie por-
talu facebook OIL w Rzeszowie .

4. Zapoznano się z informacją Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, 
w której informuje, że Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NRL  
uruchomił cykl szkoleń dotyczący pandemii, które prowadzi eks-
pert NRL ds. walki z COVID-19 dr n. med. Paweł Grzesiowski. W pro-
gramie kursów: diagnostyka pacjentów z COVID-19 oraz zasady 
leczenia; organizacja pracy oddziałów  dla pacjentów  z COVID-19, 
środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz 
zasad kwarantanny, izolacji, nadzoru epidemiologicznego. Infor-
macja o kursach zostanie umieszczona na naszej stronie interne-
towej. 
Na naszej stronie zostanie również umieszczona informacja o 9. 
Kongresie Prawa Medycznego organizowanym przez Polskie To-
warzystwo Prawa Medycznego. Tym razem wydarzenie to w ca-
łości przeniesione zostanie do sieci. Wykłady prowadzone będą w 
formie live streamingu ze studia w Krakowie. Treści prezentowane 
podczas wydarzenia będą dostępne dla uczestników przez 30 dni. 

5. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła projekty, które wpły-
nęły do OIL  w Rzeszowie:

-  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment 
medyczny -  członkowie Prezydium zdecydowali o przekazaniu 
tego projektu do Komisji Bioetycznej,

-  Projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i  Technologii  
zmieniające rozporządzenie  w sprawie przypadków, w których 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 
RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę. 
 
6.  Zapoznano się:

- z Apelami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w 
sprawie zwiększenia miejsc rezydenckich oraz w sprawie zmiany 
przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 - ze Stanowiskiem  Prezydium ORL w Łodzi w sprawie poparcia 
Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w sprawie wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.X. 2020 r. w sprawie pla-
nowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopusz-
czalności przerywania ciąży.
Podjęto decyzję o podjęciu przez OIL w Rzeszowie stanowiska po-
pierającego Apel  Prezydium NRL w Gdańsku w sprawie specjali-
zacji lekarzy i lekarzy dentystów

7.  Podjęto uchwały :

Nr 717/2020/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Jakub Dąbkowski  
Nr 718/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza  Monika Zając 
Nr 719/2020/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Aleksandra Fil
Nr 720/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Adrian Tomczyk 
Nr 721/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Paulina Misiak - Tomczyk 
Nr 722/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Magdalena Nieroda
Nr 723/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Sylwia Bielak 
Nr 724/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza  Artur Florczak 
Nr 725/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Artur Kosarzycki 
Nr 726/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Anna Bocheńska 
Nr 727/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Aleksandra Sieniawska 
Nr 728/2020/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – do-
tyczy lekarza   Tomasz Migdalski
Nr 729/2020/P w sprawie wyrażenia zgody na zakup programu do 
księgowości oraz  drukarki do sekretariatu OIL.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia

Redaguje radca prawny: Anna Bandelak

Prawo

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

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

3. Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów  / Dz.U.20.1566/ zm./ Dz.U.20.1918/

4. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej  / Dz.U.20.1785/

5. Zm. rozp. w sprawie chorób zakażnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny / 
Dz.U.20.1748/

6. Standard organizacyjny opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-
-COV-2  / Dz.U.20.1749, zm. 1873/ zm. / Dz.U.20.2043/

7. Zm. rozp. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach  / Dz.U.20.1750/ zm / Dz.U.20.2034/

8. Zm. rozp. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii / 
Dz.U.20.1751/

9. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.20.1768/

10. Wykaz produktów leczniczych , które mogą być dorażnie dostarczane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych  / Dz.U.20.1772 t.j/

11. Publiczna Służba Krwi / Dz.U.20.1777 t.j/

12. Zm. rozp. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.1837/

13. Zm. rozp. w sprawie gwarantowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.20.1840/ zm. Dz.U.20.1941

14. Kryteria wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.20.1841/

15. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19  / Dz.U.20.1842 t.j/

16. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakażnych u ludzi  / Dz.U.20.1845 t.j/

17. Sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / 
Dz.U.20.1858/

18. Zm  rozp. w sprawie inansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.20.1869/

19. Fundusz Medyczny  / Dz.U.20.1875/

20. Zm. rozp. w sprawie standardów kształcenia w przygotowaniu do wykonywania zwodu lekarza  / Dz.U.20.1881/

21. Rozp. MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującemu działalność leczniczą / Dz.U.20.1943/

22. Zmiana rozp. w  sprawie szczepień ochronnych / Dz.U.20.1964/

23. Zmiana rozp. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta / Dz.U.20.2044/

24. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałanie, sytuacji kryzysowej związanej z COVID  / Dz.U.20.2112/ 
am. / Dz.U.20.2113/.
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Prawo

Uwaga ważne :  od 5 września 2020 r nowa  wysokość 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 zwalcza-
niu chorób zakażnych u ludzi wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.
Zgodnie natomiast z art. 4g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 / Dz.U.20.2113/ - 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 pozo-
stawania 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  - przysłu-
guje zasiłek chorobowy którego wymiar wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych 
z tytułu choroby i macierzyństwa.

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

Niektóre zmiany od dnia 29.11.2020 r
1. lekarz cudzoziemiec / spoza Unii Europejskiej/ - po uzyskaniu zgody ministra do spraw zdrowia będzie mógł wykonywać zawód 
lekarza, lekarza dentysty. Na podstawie decyzji ministra do spraw zdrowia właściwa okręgowa rada lekarska będzie wydawała – prawo 
wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji ministra. 
Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Aby uzyskać zgodę ministra lekarz cudzoziemiec musi 
spełnić następujące warunki:
- złożyć oświadczenie o znajomości języka polskiego
- uzyskać od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określająca wykaz komórek organizacyjnych i czas 
planowanego zatrudnienia
- posiadać pełna zdolność do czynności prawnych
- posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
- wykazuje nienaganną postawę etyczną
- uzyskał prawo pobytu na terytorium Polski
- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie uzyskane w okresie5 lat bezpośred-
nio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia
- posiada dyplom lekarza oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż państwo UE jeżeli 
dyplom jest zalegalizowany przez konsula RP danego państwa
- odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi szkolenia specjalizacyjnego w Polsce

2. W stanie epidemii – lekarze stażyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu z powodu nie 
złożenia z wynikiem pozytywnym LEK,LDEK – mogą być skierowani do pracy pod nadzorem lekarza specjalisty.

3. W okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – termin realizacji recepty, o którym mowa w art 96a ust 7  
Prawa Farmaceutycznego może zostać przedłużony o nie więcej niż 150 dni licząc od dnia jej wystawienia.  Minister do spraw zdrowia 
wyda w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze.

4. Samorządy zawodów medycznych przekazują na wniosek Wojewody lub ministra do spraw zdrowia  w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania wniosku – wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii . W 
przypadku wychowywania dziecka do 18 roku życia przez dwoje osób którym przysługuje władza rodzicielska - do pracy przy zwalcza-
niu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.
Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji Wojewody przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% 
przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji.
5. Przesunięciu ulega termin wymiany dokumentów – Prawo wykonywania zawodu lekarza  na 1 styczeń 2022 r.

6. Nie popełnia przestępstwa – nieumyślnego spowodowania śmierci, ciężkiego, średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nie-
umyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – ten kto w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba, że było to wynikiem 
rażącego niezachowania ostrożności.
 

E – skierowania

Przypominamy, że od 8 stycznia 2021 r wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. Dotyczy to:
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne inansowane ze środków publicznych
- leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- badania medycyny nuklearnej oraz tomograii komputerowej inansowane ze środków publicznych
- badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograiczne płodu inanso-
wane ze środków publicznych.
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Zabezpieczenie danych systemów informatycznych to 
temat, który niejednej osobie prowadzącej placówkę 
medyczną kojarzy się pewnie z bólem głowy i godzina-
mi jak nie dniami potężnego stresu. Powodem takiej sy-
tuacji jest chwila, w której właściciel placówki dowiaduje 
się, iż dane dotyczące historii zdrowia i choroby pacjen-
tów są uszkodzone. Gwoździem do trumny może być 
fakt, iż nikt wcześniej nie przewidział konieczności wy-
konania, bądź nie zweryikował poprawności tworzonej 
kopi danych. Okazuje się wtedy, że placówka medyczna 
prowadząca EDM (Elektroniczną Dokumentację Medycz-
ną) nie jest w stanie dalej pracować w zakresie rejestracji, 
pobrania opłat od pacjenta, przeprowadzenia badania w 
gabinecie czy nawet wystawienia E-Recepty bądź E-Skie-
rowania. Z doświadczenia stwierdzam, iż takie sytuacje 
się zdążają i nie są to sytuacje marginalne.  

Co należy zatem zrobić żeby uniknąć takich zdarzeń? 
Zapewne wykonywać kopie bazy danych. Jednak czy 
to wszystko?  Zabezpieczenie danych trzeba podzielić 
na dwa zakresy. Pierwszy z nich to zabezpieczenie przed 
kradzieżą danych lub ich uszkodzeniem w wyniku świa-
domego włamania do systemu informatycznego, bądź 
kradzieży urządzeń, na których dane są przechowywa-
ne. Drugi to zabezpieczenie danych przed ich uszko-
dzeniem w wyniku awarii serwera, uszkodzenia dysków. 
Obydwa obszary powinny być równolegle prowadzone. 

Zabezpieczenie danych przed niepowołanym
dostępem, uszkodzeniem bądź kradzieżą. 

Zabezpieczenie danych powinno rozpoczynać się w 
pomieszczeniu, w którym stoi serwer, szukając analogii z 
medycyną jest to przecież serce informatyczne placówki 
medycznej. Pomieszczenie to powinno być  wydzielone, 
służące tylko celom obsługi infrastruktury teleinforma-
tycznej. Powinno być również chronione. Zacznę od try-
wialnego stwierdzenia, że należy stworzyć serwerownię, 
do której drzwi będą zamykane na klucz. Idealne rozwią-
zanie to zamek szyfrowy z możliwością obsługi i prowa-
dzenia, np. za pomocą kodów lub kart, monitoringu oraz 
rejestru wejścia/wyjścia. Co powinna jeszcze zawierać 
serwerownia? Pomieszczenia zamknięte bardzo szybko 
się ogrzewają. Dodatkowo pracuje w nim kilka, a nawet 
kilkanaście urządzeń wytwarzających znaczną ilość cie-
pła. Zasadnym staje się w sytuacji przekroczenia, nawet 
okresowego, temperatur zalecanych przez producenta 
sprzętu komputerowego, zastosowanie klimatyzatora. 
Co ryzykujemy jeżeli nie spełnimy tego warunku? Sprzęt 
komputerowy może się przegrzać i ulec uszkodzeniu. 
Innym krytycznym elementem w serwerowni może być 
pożar bądź zalanie. I o ile pożar można uważać za rzecz w 

Bezpiezeństwo danych
– w kontekście prowadzenia EDM. 

miarę realną – stosujemy w tej sytuacji monitoring PPOŻ 
z ewentualnymi systemami gaszenia - to zalanie nie jest 
już w wielu sytuacjach brane pod uwagę. Kiedy możemy 
mieć z nim odczynienia? Wystarczy, że w pomieszcze-
niu mamy – bądź przez pomieszczenie prowadzone są 
rury wodno-kanalizacyjne. Wystarczy, że nasza serwe-
rownia jest w piwnicy, a w chwili ulewy, z czym mieli-
śmy kilkukrotnie do czynienia, zalanie serwerowni jest 
wielce prawdopodobne. Nadmieńmy, że w takiej sytu-
acji uszkodzenie urządzeń oraz utrata danych jest prak-
tycznie pewna.  Kolejnym elementem zabezpieczenia 
serwerowni jest zabezpieczenie przed zanikiem napię-
cia elektrycznego oraz zabezpieczenie przeciwprzepię-
ciowe. Patrząc z perspektywy ostatnich zmian klimatycz-
nych, ilości burz, staje się ono nieodzownym elementem 
każdej serwerowni.

Reasumując, jak izycznie zabezpieczyć serwerownię? 
Poprzez jej realizację w wydzielonym pomieszczeniu, 
które będzie monitorowane oraz wyposażonym w od-
powiednie w zależności od zagrożeń, przynajmniej w 
minimalnym zakresie, systemy monitoringu oraz powia-
damiania, bądź systemy reagujące na zagrożenia. 

Czy można ukraść, zniszczyć dane bez izycznego dostę-
pu do serwera? Tak, oczywiście. W dobie globalnej sie-
ci Internet jest to jak najbardziej realne. Pamiętajmy, iż 
wirus komputerowy to taki sam program jak każdy inny, 
napisany natomiast do osiągnięcia zgoła innego, często 
destrukcyjnego celu. Nadmienię w tym miejscu, iż zaję-
cia z pisania wirusów oraz przeprowadzania prób wła-
mań do sieci i na serwery stanowią na wielu uczelniach 
standardowy element zajęć dydaktycznych. Można za-
pytać po co się tego uczy? Odpowiedź jest oczywista. 
Tylko znając możliwości i sposoby dokonania włamań, 
można skutecznie stosować mechanizmy ochrony sys-
temu informatycznego. Od czego powinniśmy zacząć w 
tym przypadku? Zastanówmy się, jakie mamy hasła do 
urządzeń aktywnych – przede wszystkim routerów lub 
irewalli. Czy nie jest to hasło typu admin lub 12345678. 
Jednym z najważniejszych elementów jest zaufanie i 
kompletność wiedzy posiadanej z zakresu bezpieczeń-
stwa systemów IT przez informatyka obsługującego 
placówkę medyczną. Inną kwestią jest również przepro-
wadzenie niezależnego audytu bezpieczeństwa przez 
zewnętrzną irmę informatyczną – świadczącą tego typu 
usługi, oraz co najważniejsze wdrożenie i stosowanie 
procedur, które zostaną przez takową irmę zapropono-
wane. 

W pierwszej części artykułu poruszyłem zagadnienia 
zwiane z zabezpieczeniem danych na poziomie, izycz-
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nym. Określiłbym je mianem bezpiecznej serwerow-
ni. Drugim nie mniej ważnym elementem jest polityka 
tworzenia kopii zapasowych oraz ich monitorowanie. 
W zasadzie, kolokwialnie rzecz ujmując, użytkowników 
systemów informatycznych możemy podzielić na tych, 
którzy kopie już wykonują oraz tych, którzy zaczną je wy-
konywać. Kiedy zaczną? Po pierwszej utracie danych. Za-
cznijmy od stwierdzenia czym jest kopia danych. Kopia 
to zespół danych umożliwiających spójne otworzenie 
informacji, które uległy uszkodzeniu. Co zatem powin-
niśmy chronić i kopiować? Przede wszystkim powinni-
śmy wykonywać kopie baz danych systemów, w których 
przetwarzamy i gromadzimy dane osobowe i dane w 
zakresie EDM. Jak często wykonywać kopie? Cóż, odpo-
wiedz na to pytanie nie jest oczywista. Zależy ona od ilo-
ści przyrostu danych na jednostkę czasu oraz zasobów 
służących do gromadzenia kopii. W jednej placówce być 
może kopie należy wykonywać co godzinę, W szpitalu 
może istnieć konieczność wykonywania kopii co kilka 
minut. Pamiętajmy jednak, że wykonie kopii to dopiero 
początek zapewnienia bezpieczeństwa danych. Kolejny 
etap to upewnienie się, że za pomocą tych kopii można 
odtworzyć dane w stanie spójnym, gotowym do pracy. 
Zasadnym jest zatem pytanie: w ilu placówkach me-
dycznych w ostatnim tygodniu informatyk próbował od-
twarzać dane z kopii? Ilu przełożonych otrzymało bądź 
otrzyma w tym tygodniu raport z takiego odtwarzania?  
Posiadając kopie, które są poprawne powinniśmy je bez-
piecznie przechowywać. W tym miejscu należy powie-
dzieć, że tym miejscem niekoniecznie musi, wręcz cza-
sami nie powinna być  serwerownia.  W dobie Internetu 
możemy śmiało bezpiecznie przenieść kopie bazy do 
innej lokalizacji, na inne urządzenie. Przy takim założeniu 
nawet w chwili spalenia się serwerowni dane będą bez-
pieczne. Po prostu sięgamy po nie do urządzeń, których 
pożar / powódź / kradzież nie dotknęły. Możemy wtedy 
odtworzyć dane z takiej kopii, oraz stosunkowo szybko, 
w czasie najczęściej kilkunastu godzin, uruchomić ser-
wer wraz z produkcyjną wersją działającego systemu. 
Co jednak w chwili, kiedy nie możemy mieć tyle czasu? 
Co jeżeli nie możemy działać bez dostępu do danych a 
wyliczony czas uruchomienie serwera produkcyjnego 
jest nie do zaakceptowania? Metodą jest uruchomie-
nie serwera backupowego, który pracuje równolegle z 
serwerem produkcyjnym i odtwarza kopie baz danych 
wykonanych przez maszynę produkcyjną. Obsługa awa-
rii może ograniczać się wówczas do przepięcia kabla sie-
ciowego. 

Jakie zabezpieczenia wybrać? Czym się kierować przy 
wyborze zastosowanych mechanizmów? Proponuje za-
wsze określić parametry brzegowe. Określmy czas, jaki 
możemy funkcjonować bez dostępu do danych, określ-
my częstotliwość wykonania kopii, sposób oraz meto-
dykę ich wykonywania. Określmy również budżet, jaki 
chcemy przeznaczyć na zabezpieczenie danych. Odpo-
wiedzmy sobie – w tym miejscu - poniekąd na pytanie. 

Dariusz Ziobro – Kierownik Działu Opro-
gramowania Medycznego w irmie ME-
RIDO, specjalista w zakresie wdrażania 
systemów informatycznych w obszarze 
szpitali oraz przychodni.

Adres e-mail: dziobro@merido.pl
Tel. kom : +48 728959530

Ile te dane dla nas są warte? Po przeprowadzeniu takiej 
analizy określenie warunków akceptowalnych jest jak 
najbardziej możliwe. 

a może outsourcing?

Dodawanie kolejnych zadań do wykonania w irmie 
stanowi nie lada wyzwanie dla placówek medycznych. 
Ma to również miejsce w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa danych. W przypadku placówek medycznych 
zasadne może być powołanie komórki informatycznej 
zatrudniającej specjalistów w tej dziedzinie. Czy jest to 
konieczne? Otóż nie. Coraz więcej placówek wydziela 
poza strukturę irmy usługi, które nie stanowią trzonu 
ich działalności. Tak też może być w tym przypadku.  W 
portfolio naszych usług posiadamy usługi pozwalające 
zagwarantować ciągłość jak również poprawność wyko-
nania kopii oraz bezpiecznego ich przechowywania. Co 
więcej, wykonywane usługi w swoim zakresie obejmują 
również stworzenie dokumentacji jak i analizę procesów 
oraz przeprowadzanie audytów  bezpieczeństwa. Dzi-
siejsze możliwości techniczne nie ograniczają się tylko 
do przechowywania kopii danych w chmurze. Na margi-
nesie powinniśmy zadać pytanie: w chmurze czyli gdzie? 
W oparciu o wiedzę merytoryczną oraz nowe techno-
logie można stworzyć kompletny, adekwatny do skali i 
wielkości placówki bezpieczny system IT. 

Reasumując, kopia bazy danych to niekoniecznie powi-
nien być pendrive noszony w kieszeni marynarki. Kopia 
nie powinna spokojnie dawać spać szefom placówek 
medycznych gdyż gdzieś tam jest zapisana i to informa-
tyk nad tym panuje. Pod hasłem kopia danych powinna 
kryć się opisana procedura, zawierająca zespół reguł, jak 
również daleko idąca polityka czynności wykonywanych 
regularnie wraz z ich raportowaniem do zarządu bądź 
właściciela. Drugą możliwością jest zagwarantowanie 
placówce medycznej nieprzerwanej ciągłości pracy 
poprzez rozpoczęciem współpracy z irmą świadczącą 
tego typ usługi, na odpowiednim poziomie. Poziomie, 
który spowoduje, że nigdy nie będziecie Państwo pla-
cówką, w której podstawowy Core (leczenie pacjenta, 
wystawienie E-Recepty, E- Skierownia, rozliczenie z NFZ) 
nie będzie możliwy do zrealizowania z powodu kilku na-
łożonych na siebie fatalnych zbiegów okoliczności i za-
niedbań. 

Autorem artykułu jest:
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Rozmowa z liderami muzycznej grupy DOC. lekarzami  neurologiem Konradem Baumem i gastroenterolo-

giem Tomaszem Ryznarem

Zamiarem naszej rozmowy był powrót do pierwszego wywia-
du z 2014 roku,  kiedy projekt DoC. powstawał i stawiał pierw-
sze kroki na scenie. Sytuacja pandemiczna   jednak zmieniła 
taki scenariusz naszego spotkania. Pozwolą Panowie, że roz-
poczniemy od kondolencji dla dr.  tomasza Ryznara, z powo-
du śmierci mamy pani  Barbary Ryznar  naczelnej Pielęgniarki 
Szpitala w Łańcucie, oiary  koronawirusa. ....

Dziękuję. Tak mama do końca była na froncie, zniknęła z dnia na 
dzień choć wszyscy w szpitalu uważali że jest niezniszczalna. Nie 
zdążyła być pełnoetatową babcią  dla naszych dzieci. Szpital to 
było jej życie. Dla mnie jest to szczególnie ciężkie z tego względu 
że oprócz tego, że  straciłem ukochaną mamusię to również oso-
bę z którą bardzo często stykałem się w przestrzeni zawodowej. 
Do końca jeszcze to wszystko do mnie nie dociera….

Epidemia powoduje ogromne dramaty ludzkie, odejścia bli-
skich bez pożegnania, rozpacz rodzin i straszną samotność 
umierających.  Wy pracujecie w szpitalu w Łańcucie, to szpital 
covidowy.  Jak wygląda w obecnych  realiach codzienność w 
tym szpitalu?  Jakie emocje towarzyszą lekarzom, pielęgniar-
kom i innym pracownikom medycznym ....

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich pracujących na pierw-
szej linii frontu.
Nasza praca ogólnie związana jest często ze śmiercią, dramatem i 
bólem ludzkim, natomiast obecna sytuacja intensyikuje te aspek-
ty. Potęgowane są one także przez samotność pacjentów i brak 
możliwości kontaktu bezpośredniego z ich rodzinami.
Często jest to bezsilność w walce z Covidem, która pomimo naj-
większych naszych starań  kończy się tragicznie. Rozmowy z rodzi-
ną, gdzie musimy powiadomić o śmierci ich bliskiej osoby. Praca 

Hobby
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w silnych stresie i obciążająca także izycznie, poprzez godziny 
spędzone w szczelnym kombinezonie bez możliwości chociażby 
wypicia łyka wody.
To wszystko jest niestety obciążające.
   
Praca lekarza związana była zawsze z wielką odpowiedzialno-
ścią, która wywoływała duży stres i napięcia. Pandemia  spotę-
gowała tę sytuacje. Kiedy rozmawialiśmy na naszych łamach 6 
lat temu  mówiliście, że  muzyka jest odskocznią od tego stre-
su.  Szukaliście chwili wytchnienia w  próbach i kameralnych 
koncertach.   Jak jest dziś ? Jak pandemia zmieniła  wasze mu-
zyczne plany? 

Tu nic się nie zmieniło. Jest nam jeszcze bardziej potrzebna w tym 
okresie. Nasze plany zostały całkowicie zmienione - straciliśmy 
bardzo dużo zakontraktowanych wcześniej koncertów, zarówno 
tych kameralnych jak i tych dużych plenerowych.
W zasadzie poprzez brak możliwości koncertowania i bezpośred-
niego kontaktu z publicznością, rozwój zespołu troszkę zwolnił w 
momencie kiedy już byliśmy nieźle rozpędzeni.
Skupiliśmy się na pracy studyjnej, pisaniu i produkcji nowych 
utworów oraz na próbach i po prostu graniu dla siebie, żeby tego 
kontaktu z muzyką i instrumentem nie stracić.

oczywiście nie sposób nie zauważyć, że  w swojej twórczości 
odnosicie  się też do zawodu, który wykonujecie. niedawno 
na fejsbooku  poprosiliście o ilmiki  ze szpitali ukazujące pra-
ce służb medycznych, z tych nagrań miał powstać teledysk do 
najnowszego Waszego utworu „Ze stali”, który przygotowali-
ście w pierwszej fazie pandemii koronawirusa. na jakim etapie 
jest ten projekt, którego celem jest pokazanie pracy lekarzy 
pielęgniarek i innych służb medycznych podczas pandemii?

Projekt jest obecnie na etapie montażu, więc w zasadzie na eta-
pie końcowym, ale takim od którego bardzo, bardzo  dużo zależy. 
Długo zbieraliśmy materiał wysyłany nam przez naszych kolegów 
i koleżanki z całej Polski ale i z zagranicy.
Zależy nam, żeby teledysk był zrobiony profesjonalnie, na jak naj-
wyższym poziomie, a to wymaga niestety czasu oraz znalezienia 
odpowiednich fachowców, którzy zmontują ten niełatwy i nietu-
zinkowy przecież materiał w spójną całość. 
Na pewno chcemy aby premiera odbyła się przed świętami czyli 
już całkiem niedługo.

mamy okres świąteczny, choć rozmawiamy znacznie wcze-
śniej /koniec listopada/ i nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
jak będą wyglądać Święta Bożego narodzenia. Zakładamy 
jednak w miarę optymistyczną wersję wydarzeń. Jak w każdy 
świąteczny czas zapewne usiądziemy przy choince, przed ko-
minkiem i przeglądać będziemy prywatne albumy. Stwórzmy 
ten Wasz zatytułowany  „DoC 2014 - 2020”. Co wydarzyło się w 
tym czasie w waszej muzycznej podroży ?  

Bardzo dużo. Jeśli odnosimy się do albumów i zdjęć ,to widać jak 
my bardzo się zmieniliśmy izycznie (ha, ha) ale co za tym idzie 
pewnie dojrzeliśmy muzycznie.
Zaszły personalne zmiany w składzie zespołu, dołączył do nas 
świetny gitarzysta Kacper Radek.
Po drodze wydaliśmy płytę  „Dla kilku chwil” ,która została wybrana 
płytą roku w prestiżowym plebiscycie Polskiego   Radia Rzeszów 
w 2017r. Nagraliśmy i wydaliśmy 3 teledyski. Zaliczyliśmy udział w 
Dzień Dobry TVN i w Teleexpresie.
Przede wszystkim zagraliśmy dziesiątki koncertów w całej Polsce, 
w tym  wiele charytatywnych, co uważamy za nasz obowiązek.
Ciężko w kilku zdaniach podsumować 6 lat, ale na pewno nie 
próżnowaliśmy i staraliśmy się wykorzystać ten czas najlepiej jak 
się da.

Projekt DOC .powstał latem 2014 roku z inicjatywy dwóch ...lekarzy z Łańcuta: neurologa Konra-

da Bauma i gastroenterologa/internisty, Tomasza Ryznara.

Pomimo tak odpowiedzialnej i czasochłonnej pracy obaj muzycy mają za sobą spore doświad-

czenie i historię muzyczną z niemałymi sukcesami.

Do lekarzy dołączyli zawodowi muzycy z Podkarpacia Witold

Drapała - instrumenty klawiszowe,: Kacper Radek-gitara oraz Filip

Łukaszewicz-perkusja. Zespół jest mocno rozpoznawalny muzycznie, ponieważ w takim krótkim 

czasie wypracował już własny styl i brzmienie oparte na rocku i bluesrocka z elementami r’n’b .

Wiosną 2016 r .odbyła się premiera pierwszego singla DOC-a pt. ”Dom”

10 lutego 2017 r odbyła się premiera pierwszej płyty DOC. pt „Dla kilku chwil” a wraz z nią promu-

jący płytę teledysk do utworu „Pozwól mi”

Od 2017 r DOC. „grany” jest regularnie na antenie Polskiego Radia Rzeszów oraz innych rozgłośni 

Podkarpacia.

Początkiem roku 2018 zespół wygrał prestiżowy plebiscyt Radia Rzeszów- WERBEL’2017.

Debiutancka płyta DOC-a okrzyknięta została jako ta najlepsza

spośród twórców Podkarpacia w 2017r, zaś Nagrodą był m/ innymi koncert inałowy przed Ray 

Wilson w rzeszowskim Klubie LUKR oraz nagranie kolejnej płyty w Studio Radia Rzeszów!!!!

W maju zespół wystąpił w programie Dzień Dobry TVN z utworem „Moje Miejsce „

Wiosną 2019r miała miejsce premiera nowego singla pt-”Spalony”

Teledysk do utworu stworzył i wyreżyserował znany warszawki reżyser Maciej „ARCHON” Michal-

ski-laureat wielu międzynarodowych nagród ,współpracujący m/in z Justyną Steczkowską.

Skład zespołu:

Konrad Baum-wokal, gitara

Tomasz Ryznar-bas

Witold Drapała -ins, klawiszowe

Kacper Radek-gitara

Filip Łukaszewicz-perkusja

www.zespol-doc.pl

Znajdź nas na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/zespolDOC/

https://www.youtube.com/watch?v=i909U_gcg-w

https://www.youtube.com/watch?v=KafP0DN30iM

https://www.youtube.com/watch?v=XG1790YwrnU

https://www.youtube.com/channel/UCKtF1H9HouAGKhdmNJWgvmg?view_as=subscriber

Poszybowaliście szybko i wysoko, grupa jest rozpoznawalna 
na muzycznej scenie Polski, grana w Radio. Jak mówiliśmy 
pandemia ograniczyła te możliwości. Jak to jest kiedy gra się 
przed pustą widownią, tak jak to miało miejsce w Jasionce w 
G2a arena podczas wydarzenia Podkarpackie  Virtual Expo? 

Zagraliśmy kilka takich koncertów. Jest to bardzo dziwne odczu-
cie. Niezwykle brakuje żywych ludzi przed nami, ich reakcji i ener-
gii, którymi się z nimi „wymieniamy”.
Choćby nie wiem jak profesjonalnie przygotowany był koncert, to 
bez publiczności traci on całą duszę i sens. Nie daje takiej radości, 
energii i spełnienia.
Całą kwintesencją grania jest to spotkanie z ludźmi. To zawsze 
było dla nas najważniejsze i dawało najwięcej radości.

W czasie pandemii życie przeniosło się w przestrzeń wirtual-
ną.  W chwili gdy rozmawiamy restauracje i kluby są zamknię-
te do odwołania.  Jaki macie pomysł na  kontakt z fanami w 
przestrzeni wirtualnej? Koncerty  live, własny kanał na yt....

Tak. Chcemy i mamy kontakt z naszymi fanami. Na bieżąco rela-
cjonujemy nasze poczynania na naszym fanpagu na facebooku, 
mamy swój kanał YT na który wrzucamy różne nasze wykonania..
Na początku pandemii zagraliśmy na żywo koncert online ”Leka-
rze dla medyków” , który emitowany był w Radio Rzeszów, na YT 
Radia Rzeszów oraz facebooku.
Spotkał się on ze świetnym, szerokim przyjęciem i myślę, że po-
wtórzymy podobny występ jeszcze raz.
Obecnie skupiamy się na teledysku „Ze stali” i z nim będziemy 
chcieli poprzez internet i wszystkie możliwe media dotrzeć do jak 
największej grupy odbiorców.

Dziękujemy za rozmowę.

Hobby
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Szanowni Państwo,

okres zagrożenia, pandemii ujawnił, kto jest kim także wśród nas medyków. oGRomnE PoDZiEKoWania DLa WSZyStKiCh, 
KtÓRZy Po PRoStu ZaChoWuJĄ Się noRmaLniE, CiężKo PRaCuJĄ, ZmęCZEni, niE oDmaWiaJĄ PomoCy, PoStęPuJĄ oD-
WażniE i RaCJonaLniE.

Chciałbym na forum znanych, szanowanych i wartościowych lekarzy oraz innych pracowników medycznych (jako jej dawny szef ) gorą-
co podziękować Pani dr n. med. Marzenie Janas, która jest jedną z takich lekarzy.
Dr Janas od 2005r. bardzo dobrze kierowała Stacją Dializ i Przychodnią Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie. Intensywnie budo-
wała Zespół (lekarzy, pielęgniarek, kierowców), rozwijała się zawodowo, zostając kolejno pierwszym transplantologiem na Podkarpaciu, 
uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, zostając wykładowcą akademickim, prowadząc badania kliniczne itd. Swoim doświadcze-
niem oraz ogromną wiedzą i klasą dzieliła się przez lata z personelem CM Medyk oraz ze środowiskiem nefrologicznym na Podkarpaciu. 
Wielokrotnie pokazała, że na pierwszym miejscu stawia dobro pacjentów, że ich zdrowie i życie jest dla niej najważniejsze. Zawsze 
gotowa do działania, oddana, z pasją wykonuje swój zawód. Jej przejście w 2018r do Kliniki Nefrologii KSW Nr 1 było bolesną stratą dla 
CM Medyk, ale nawet odejść potraiła z klasą, pozostawiając Zespołowi niezapomniane wspomnienia wspaniałych 13 lat. Pacjenci do 
tej pory pytają „kiedy Ona wróci”. Także jej praca w Komisji Bioetycznej OIL jest wzorowa, merytoryczna.
Dr Janas jako konsultant wojewódzki ds. nefrologii już od początku roku jest liderem w skali Polski pomagając w przygotowaniu ogól-
nopolskich procedur chroniących dializowanych, a jest to grupa chorych z najwyższą, bo 27% śmiertelnością w przebiegu COVID-19. 
Okazała się strategiem w trosce o bezpieczeństwo także pozostałych osób przebywających na oddziałach. Podnosiła na duchu, ła-
dowała pozytywną energią. Koordynuje współpracę wszystkich stacji dializ na Podkarpaciu. Dzięki niej Stacja Dializ to nie tylko sale z 
maszynami medycznymi, ale miejsce, w którym nasi pacjenci czują, że są pod doskonałą opieką medyczną.
Szczęście, że na swojej zawodowej drodze spotykamy tak wielu doskonałych specjalistów, z którymi wspólnie poprawiamy jakość zdro-
wia i życia mieszkańców Podkarpacia. Bardzo się cieszę, że Pani dr Marzena Janas jest w tej grupie. Najważniejsze podziękowania, to te 
od pacjentów, bo to oni są podmiotem medycyny, a i każdy z nas kiedyś będzie pacjentem. Wesołych Świąt. Nowy Rok będzie dobry.

Z poważaniem

Stanisław Mazur 

internista, kardiolog 

prezes CM Medyk

Podziękowanie
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Sport lekarski w erze COVID-19

Pierwsze wiadomości o chorobie przypominającej 
SARS przychodziły z Chin już w listopadzie 2019 roku. Nikt 
z nas wtedy nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. Nie 
spodziewaliśmy się, że z dalekiego Wuhan przyjdzie i do 
nas pandemia nowego coronawirusa i zmieni praktycznie 
wszystko.

Listopad i grudzień to czas na przygotowania do zimo-
wego sezonu narciarskiego. Treningi w narciarstwie alpej-
skim wielu z nas zaczyna na lodowcach Austrii, i tak było 
ze mną. Pierwszy wyjazd do Kaprun na „tyczki” to tzw. długi 
weekend listopadowy. Niestety pogoda nie dopisała, mgła, 
duży opad śniegu, wiatr, zagrożenie lawinowe spowodo-
wały, że jedynie dwa dni udało się dotknąć slalomu giganta 
i slalomu, z krótką rozjazdówką zadaniową. Nadeszła zima, 
ale praktycznie prawie bezśnieżna i bezmroźna, zwłaszcza 
poza górami. 

Pierwsze zawody lekarskie to Mistrzostwa Polski w Czar-
nej Górze. Wydawało się, że jeździć będziemy po śnieżnej 
brei zmieszanej z błotem. A tu niespodzianka, na dzień za-
wodów, ba na 3 godziny zawodów natura dała nam mróz i 
trasa z wodno-śnieżno-błotnej zrobiła się pucharowa: czy-
sty lód, czyli to na czym śmigają zawodowcy. Generalnie 
impreza  pod egidą Dolnośląskiej Izby Lekarskiej udała się z 
wydatną pomocą POLSKIMED. Kolejna impreza narciarska 
organizowana przez stowarzyszenie lekarzy narciarzy to 
SKIMiL Cup w Krynicy na stoku Jaworzyny Krynickiej. Bar-
dzo zacna impreza z częścią wykładową dotyczącą proble-
mów medycznych i nie tylko. Po raz kolejny pokazaliśmy 
wyższość braci lekarskiej nad prawnikami.

W środku lutego odpadły zawody o puchar POLSKIMED 
z powodu braku śniegu. No cóż, trzeba wyżej, jedziemy w 
Alpy. A tam Mistrzostwa Europy Lekarzy w narciarstwie 
alpejskim w Bad Gastain. Sama miejscowość przypomina 
naszą Krynicę Górską ale zapomniana, zaniedbana, hotele  
z okresu schyłku Austro-Węgier i międzywojnia, pozabija-
ne dechami. Z historii ostatniej wojny to czas holokaustu 
ludności żydowskiej i czas świetności w latach 1940-1944 
dla dygnitarzy nazistowskich. Potem upadek, czyżby klą-
twa? Rozkwit małej wsi Bad Hof Gastain z bliskim dostę-
pem do wyciągów narciarskich i upadek urokliwego Bad 
Gastain z wodospadem w środku miasta. I właśnie tam do-
tarły do nas niepokojące wiadomości z Włoch – Lombardii 
i innych północnych rejonów Italii, prosto ze źródła, czyli 
od naszych kolegów narciarzy. Włoska ekipa, zawsze liczna 
i wesoła, praktycznie do Bad Gastain nie przyjechała. Po-
wód – pandemia COVID-19 z dramatami włoskiej służby 
zdrowia: wezwano o zgrozo do pracy lekarzy emerytów, 
fundując niektórym z nich ostatnie dni życia. W takich oko-
licznościach nasza rywalizacja na nartach zeszła na dalszy 
plan. Odbierałem codziennie telefony od dyrekcji mojego 
szpitala abym wrócił do Polski, bo nie wiadomo jak będzie 
u nas, nie mówiąc o mojej kwarantannie. Rejon Gastain zo-
stał prześwietlony przez administrację szpitala i jego dział 
epidemiologiczny i pozwolono mi wrócić do pracy. O wy-

jeździe na Mistrzostwa Świata Lekarzy nie było mowy, mu-
siałem odwołać rezerwację. Zresztą po dwóch tygodniach 
Niemcy, organizujący Medskiworldcup, odwołali zawody.

Wiosna 2020 to generalnie czas strachu. Zachorowań 
(w porównaniu z czasem jesieni 2020) właściwie mało, szpi-
tale z dużą rezerwą łóżek, tlenu, respiratorów. Oczywiście 
lekarskie imprezy sportowe zostały w tym czasie odwołane. 
Nie odbyły się np. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie 
Szosowym w Bychawie, nie odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Lekarzy w Kamieniu Śląskim, Mistrzostwa Polski Leka-
rzy w Pływaniu w Dębicy (wszystkie imprezy sportowo -tu-
rystyczne organizowane przez KTiS naszej izby w 2020 roku 
zostały odwołane).    

Ale nie miejcie złudzeń, lekarze nie przestali trenować. 
Widać ich było jako X-sińskich, bez lek. med. z przodu, na za-
wodach, które mimo wszystko odbyły się. Tak było między 
innymi na Orlen Lang Race w Rzeszowie i nie tylko. Podob-
nie zawody triatlonowe. Nie było zawodów w Sandomie-
rzu, ale tam, gdzie były, byli lekarze sportowcy jak np. na 
triatlonie Sokoła. To samo w innych dostępnych dla amato-
rów zawodach.

Teraz znów mamy jesień i trzeba przygotować formę 
i technikę do zimy. Część kolegów pojechała na lodowce 
w październiku i to był ostatni moment na trening. Mnie 
udało się poćwiczyć w Sulden we Włoszech, ale „podpiąłem 
się” pod zawodniczkę Otwartych Mistrzostw Włoch Junio-
rów w narciarstwie alpejskim. Inni nie mieli tyle szczęścia. 
Czekam na informację z Alp, bo na razie wszystkie ośrodki 
są zamknięte z powodu pandemii COVID – 19/ SARS 2. 

Pacjentom trzeba pomóc, to nasz obowiązek, jeżeli 
więc będziemy musieli pracować, to trudno, sport lekarski 
poczeka. Ale musimy pamiętać, że jedynie w zdrowym ciele 
zdrowy duch.

Grzegorz Siteń

Pandemia Covid-19 pokrzyżowała też plany KS NRL (oraz 
naszej KTiS ) zorganizowania uroczystego ogłoszenia wyników 
Konkursu „Najlepszy Lekarz Sportowiec 2019 roku”, który został 
rozstrzygnięty na posiedzeniu KS NRL w grudniu 2019 r. A ten 
konkurs był szczególnie ważny i szczęśliwy dla dwóch kolegów 
z naszej izby lekarskiej: dr Grzegorz Siteń został uznany za Naj-
lepszego Lekarza Sportowca 2019 roku, a  dr Bogdan Solarski 
otrzymał specjalne Wyróżnienie 2019 roku. Biorąc udział w 
posiedzeniu KS NRL byłam szczęśliwa i zadowolona z  takie-
go wyniku głosowania członków komisji i dumna z osiągnięć 
moich kolegów. Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy w Warszawie 
w maju 2020 r. oraz Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie w 
marcu 2020 r. miały być miejscem uhonorowania nagrodami 
zwycięzców Konkursu. Niestety zjazdy zostały odwołane. Kiedy 
i czy odbędą się? Na chwilę obecną jest to wielka niewiadoma. 

Sport

naSi  miStRZoWiE
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Przedstawiam krótki opis osiągnięć sportowych w 2019 
roku naszych zwycięzców,  informowaliśmy o nich na bieżą-
co na łamach naszego biuletynu. Gratuluję Wam, Koledzy, 
dotychczasowych sukcesów osiągniętych w imprezach 
ogólnopolskich i międzynarodowych i życzę sukcesów w 
mistrzostwach Polski i świata  w 2021 roku z nadzieją, że od-
będą się, że wrócimy do normalności. Mam nadzieję, że już 
wkrótce będę mogła osobiście przekazać Wam gratulacje. 

Dr Grzegorz Siteń: osiągnięcia sportowe w 
2019 roku: 

Sezon zimowy 2018/2019:
1. XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim 
„Istebna 2019”, kategoria wiekowa : 
- 2 miejsce w slalomie gigancie (GS),  3 w slalomie (SL) 
2. II Mistrzostwa Europy Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim 
Moena, kategoria wiekowa: 
- 1 miejsce w GS i 1 miejsce w supergigant (SG) oraz 3 miej-
sce w SL 
3. Mistrzostwa Świata Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim Ste-
rzing, kategoria wiekowa: 3 miejsce w GS i 2 miejsce w SG  

Lato:
Igrzyska Lekarskie w Zakopanem: 2 miejsce w wyścigu 
kolarskim szosowym na dłuższym dystansie i 3 miejsce w 
sprincie szosowym

Zawody regionalne nie tylko dla lekarzy:
2 miejsce w Triatlonie w Radymnie na dystansie krótszym 
(750 m pływanie, 25 km rowerem i 5 km biegiem)
1 miejsce w Maratonie MTB Czudec
3 miejsce w Maratonie MTB Ropczyce

Sport
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Wziąłem rów-

nież udział w pierw-

szych 10-ciu Igrzy-

skach Lekarskich w 

Zakopanem zdoby-

wając 86 medali, w 

większości złote:  w 

lekkoatletyce (bieg 

100 m i 400 m, skok 

w dal, pchnięcie 

kulą, rzut dyskiem i 

oszczepem), w pły-

waniu i tenisie ziem-

nym.

W jednych z 

igrzysk w 2007 roku 

zdobyłem 11 meda-

li w tym 10 złotych 

(osiągnięcie to nie 

zostało pobite do 

dziś).”

Przewodnicząca KTiS 

ORL w Rzeszowie 

Maria Szuber

„Całe życie uprawiałem sport, najpierw lekkoatletykę, później 

siatkówkę i koszykówkę, a następnie piłkę nożną. W wieku 45 lat 

zacząłem grać w tenisa ziemnego a w wieku 60 lat nauczyłem się 

jeź-dzić na nartach (12 razy w Alpach). Mając 65 lat zacząłem brać 

udział w zawodach lekarskich. 

Do tej pory (bo nadal startuję) zdobyłem w tenisie ziemnym 

110 pucharów w turniejach ogólnopol-skich i 133 medale - zdo-

bywając kilkanaście razy tytuł mistrza Polski w grze pojedynczej 

i podwój-nej. Brałem również udział  w mistrzostwach świata le-

karzy - Chorwacja, Słowacja, Finlandia, Ho-landia, Czechy, Łotwa, 

Litwa, Indonezja i Malta. Zdobyłem 10 medali i tytuł mistrza świa-

ta na Malcie. 

Dr Bogdan Solarski – „moje największe
osiągnięcia sportowe” 

Fotograie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Sport

Dr Bogdan Solarski
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ŻYCIE W DRUGIEJ ODSŁONIE PANDEMII 

MYŚLąC O ODDANIU OSOCZA PRZEZ OZDROWIEńCA( STA-
WIAM DOŚć MOCNO NA TO, ŻE W POŁOWIE STYCZNIA TEGO 
ROKU W LONDYNIE-MOJA HYPERCIęŻKA GRYPA, TO MUSIAŁ 
BYć KORONAWIRUS)-ZBADAŁAM SOBIE POZIOM PRZECIWCIAŁ. 
W PIERWSZYCH DNIACH PAźDZIERNIKA, I CO? 0,01..CZYLI NIC.. 
CZY TO MOŻLIWE? CAŁY CZAS PRZYJMOWAŁAM PACJENTKI. 
W OKRESIE OD LIPCA DO PAźDZIERNIKA BYŁAM 3X WE WŁO-
SZECH, 1X W LONDYNIE. WSZęDZIE PEŁNO LUDZI, SAMOLOTY, 
AUTOBUSY, RESTAURACJE, PLAŻE.. OCZYWIŚCIE UŻYWAŁAM 
MASECZEK, NO MOŻE NIE NA PLAŻY I W RESTAURACJI.. DZIęKU-
Ję ZATEM OPATRZNOŚCI, ŻE JAK DOTYCHCZAS Z MOJą ODPOR-
NOŚCIą JEST, JAK MNIEMAM-ZUPEŁNIE NIEźLE.

Może to zasługa stylu życia, sportu, tego, że nie mam nawagi-w 
końcu z racji wieku i zawodu-jestem w grupie ryzyka. Do tego co 
dwa, trzy tygodnie pomieszkuję z Antonio, który mieszkając w 
Londynie ma siłą rzeczy dużo kontaktów międzyludzkich w co-
dziennym funkcjonowaniu.

Cały czas trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o moje zdrowie i 
najbliższych. Dużą niedogodnością jest to, że nie odwiedzam 
mojego syna i synowej oraz wnuczątka, dmuchając na zimne (a 
może na gorące?). Dzieci wysyłają mi zdjęcia kilka razy dziennie, 
na wszelki wypadek-z racji moich kontaktów z pacjentkami oraz 
Antonio. Z moją mamą przez ten okres widziałam się raz, była u 
mnie przez tydzień-mieszka w Lublinie.

Żeby przetrwać, szczególnie na początku tych wszystkich zmian 
w naszym funkcjonowaniu musiałam znaleźć rozwiązania i spo-
soby. Jednym z tych sposobów okazało się „przybłąkanie się” do 
mnie malutkiej kociczki, w mroźną marcową noc. Po obejściu 
moich sąsiadów-następnego dnia-dowiedziałam się, że kicia jest 
niczyja, że od jakiegoś czasu wyjada jedzenie ich kotom. General-
nie-nikt jej nie chciał. Usiłowałam jej znaleźć dom, dużo podróżuję, 
więc projekt-KOT był nie dla mnie. Ale z dnia na dzień  moje zain-
teresowanie kicią rosło. Poszłam do weterynarza. Do tego Antonio 
wirtualnie stwierdził, że powinniśmy mieć kota w Polsce. Nazwał 
ją Bella, gdyż jest prześliczna i słodka. Do tego od marca do lipca 
byłam w domu kompletnie sama, trzymając dystans społeczny. 
Antonio przyleciał dopiero w pierwszych dniach lipca. A w moim 
pustym wcześniej domu, czekał na mnie ktoś, tulił się do mnie, za-
sypiał na moich kolanach, słodko mrucząc. To z pewnością pomo-
gło mi przetrwać. Do tego, mam moją kochaną sąsiadkę Renatę, 
która zawsze, kiedy  wyjeżdżam-zagląda do mojej kotki, karmi ją, 
wypuszcza do ogrodu, do tego obie się kochają.

W czasie, kiedy jak większość z nas-łapię dołek-moim sposobem 
na poprawę nastroju-jest ruch.

Do tego stopnia, że naprawdę zaczynam dzień od porannej porcji 
ruchu. Najczęściej teraz, czyli w sezonie grzewczym-jest to aktyw-
ność w domu. Pandemia, gdy ludzie wokół tracą pracę, skutkuje 
paleniem w piecach-byle czym, przynajmniej wokół mnie. Ostat-
nio, zaczęłam ćwiczyć trening wg Antonio, czyli tabatę, żeby uroz-
maicać moje treningi. Do tego zaletą jest krótki czas treningu-u 
mnie 9min. Dokładnie robię 3 minuty plank; 3 min bieg w miejscu- 
do tętna 120/min oraz pompki-3 min. Daje mi to wyrzut dopami-
ny i serotoniny na rozpoczęcie dnia.

Staram się więc ruszać, jak tylko mogę dużo, często przy muzyce. 
Ograniczam dopływ informacji, do niezbędnego minimum. Do 

tego unikam kontaktów, choćby telefonicznych, z osobami, któ-
re mają negatywny wpływ na mój nastrój. Ponieważ duży wpływ 
na nasze samopoczucie ma otoczenie -a wiele zależy od naszego 
punktu widzenia-staram się znaleźć w różnych sytuacjach, to co 
najlepsze dla mnie. Robię rzeczy, które przynoszą mi radość, choć-
by to było gotowanie dla mnie samej.

Oczywiście wolę to robić dla najbliższych, ale cóż-taki mamy czas. 
Nauczyłam się w tej pandemii doceniać to, co mam. To że na ten 
moment jestem zdrowa, mogę pojechać na jogging do pobliskie-
go lasu. Całą jesień mogłam chodzić na grzyby, co ma w sobie 
element polowania, odkrywania.. uwielbiam takie klimaty.. dużą 
radość sprawia mi robienie zdjęć, a później ich selekcjonowanie. 
I staram się myśleć, że będzie dobrze. Nie jest mi łatwo, jak nam 
wszystkim, ale wierzę, że zdrowy tryb życia pomaga. Są rzeczy, 
na które nie mamy wpływu, ale na nasze zachowania-tak. Wierzę 
więc, że damy radę przetrwać, to co jest naszym udziałem teraz. 
Oczywiście, jak każdego z nas dopadają chwile zwątpienia, gorsze 
dni. Moim sposobem na poradzenie sobie z nimi, jest oczywiście 
aktywność izyczna.

W chwilach trudnych, kiedy już zupełnie nie mam pomysłu na na-
strój, oglądam zdjęcia z naszych podróży z Antonio, oraz nieśmia-
ło planujemy następne. Dalej na ten moment mamy nadzieję na 
szybki powrót wszystkiego, co było naszym udziałem wcześniej. 
Teraz  planujemy święta. Już w ubiegłym roku zrobiliśmy wspólne 
potrawy świąteczne. Ja po raz pierwszy przygotowałam srufoli, 
czyli malutkie smażone w oleju ciasteczka miodowe w syropie z 
pomarańczy, rodem z Neapolu. Podobno były świetne i bardzo 
podobne w smaku do oryginału.

W tym roku też je zrobię. Robiłam też bakłażany w oliwie z oliwek z 
czosnkiem i oregano. Gotowanie mnie zawsze wciąga i uwielbiam 
to robić wspólnie z Antonio. Zawsze, gdy jesteśmy razem-  przy-
gotowuję pieczony przeze mnie chleb na zakwasie. Najlepsze jest 
to, że pomimo tego samego przepisu-smakuje inaczej, za każdym 
razem. Po dwóch latach dostrzegamy różnice kulturowe i kulinar-
ne między nami. I to jest całkiem ciekawe. Teraz kiedy każdy nie-
mal dzień przynosi stresy, osadzenie  pewnych zdarzeń -w kalen-
darzu-tak pewnych jak święta jest dla nas ramą, określającą czas i 
rzeczywistość. Czekam na nie z utęsknieniem i z niecierpliwością. 
Choć tak naprawdę, ostatni rok uczył nas tylko cierpliwości.

Lubię u siebie ten mój niepoprawny optymizm.
Staram się go w sobie pielęgnować. Kiedy przychodzi taki szary, 
bury i ponury dzień, a do tego ilość pyłów zawieszonych prze-
kracza wszelkie normy-robię trening z Ewą -w domu. Przed te-
lewizorem. Po godzinie wysiłku-a zapewniam-jest on duży-i po 
prysznicu-cały mój świat wygląda lepiej. Może dlatego, że sport 
mi uświadamia, że wciąż daję radę.

Daję radę mieć plany na przyszłość, marzenia za którymi warto 
biec, tak biec ,żeby zdążyć wykorzystać cały ten mój „czas anteno-
wy tutaj”. Skupiam się a tym, co dobre, ciesząc się na ten moment 
dobrym zdrowiem i kondycją. Cieszę się ludźmi wokół mnie, a 
pandemia zweryikowała mi ich krąg, ale zostali najważniejsi. Cele-
bruję te momenty, które mam. I cały czas wiem, że będzie dobrze 
i wtedy tak jest.

22.11.2020  

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora
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Z KWIATAMI  ŁATWIEJ,
PRZYJEMNIEJ I ZDROWIEJ

Miesiące późnojesienne i zimowe charakteryzuje najczęściej 
brak słońca i chłody, co sprawia, że czujemy się gorzej, jesteśmy 
ospali i najchętniej ten czas spędzilibyśmy w łóżku, otuleni cie-
płym kocem, czekając na przypływ energii. Dodatkowo nastrój 
nasz pogarsza panująca pandemia koronawirusa. W oczekiwa-
niu na energetyzujące bodźce warto otoczyć się roślinami dnia 
krótkiego, które akurat wtedy tryskają urodą swoich pięknych 
kolorowych kwiatów. Są wśród nich królująca w Święta Bożego 
Narodzenia gwiazda betlejemska, kaktus bożonarodzeniowy, 
iołek alpejski i hippeastrum. Barwne akcenty tychże roślin rozja-
śniają zimowe mroki, są świąteczną dekoracją i poprawiają nasz 
nastrój. A wszystko dlatego, 
że z kwiatami łatwiej, przy-
jemniej i zdrowiej. 

Najpopularniejszą ro-
śliną doniczkową okresu 
bożonarodzeniowego jest 
oczywiście gwiazda be-
tlejemska, pochodząca z 
Meksyku i Gwatemali. W 
środowisku naturalnym 
dorasta do trzech metrów 
wysokości. Pochodzenie 
jej świadczy o tym, że lubi 
ciepło. Odpowiednie dla 
niej będzie miejsce jasne, 
z temperaturą około 20oC. 
Nie będzie dobrze czuła się 
w miejscu zbyt gorącym, ani 
zbyt chłodnym. 

Jak większość kwiatów, 
nie lubi przeciągów i gwał-
townych zmian temperatur. 
Ważna jest jej pielęgnacja – 
podlewanie tak, by ziemia 
była stale lekko wilgotna. 
Pamiętajmy jednak, 

że nadmiar wody powoduje zagniwanie korzeni, a w konse-
kwencji żółknięcie i opadanie liści. Główną dekoracją gwiazdy 
betlejemskiej są kolorowe przykwiatki, zaś kwiatki są małe i nie-
pozorne. Przykwiatki wybarwiają się na czerwono, biało, kremo-
wo, są również dwubarwne i nakrapiane. Aby roślinę przezimo-
wać i ponownie cieszyć się jej urodą, musimy dać jej odpocząć 
- od drugiej dekady listopada stworzyć dla niej 14 godzin ciem-
ności na dobę, przez okres 4-6 tygodni. 

Kaktus bożonarodzeniowy (zygokaktus, grudnik, szlumber-
gera) pochodzi z lasów tropikalnych Brazylii i z kaktusem nie ma 
wiele wspólnego. Jest idealnym kwiatem na Boże Narodzenie, 
gdyż właśnie na ten czas przypada jego kwitnienie. Kwiaty mogą 
być białe, czerwone, różowe i w odcieniach tych kolorów. Kak-
tus latem lubi temperaturę pokojową, zaś zimą chłodniej, tj. 10-
15oC. Wymaga stanowiska jasnego, ale nie toleruje ostrego słoń-
ca. Po zawiązaniu pąków kwiatowych, na zmianę miejsca reaguje 
zrzucaniem kwiatów. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. 
Aby grudnik ponownie zakwitł, trzeba mu zapewnić dwa okre-
sy spoczynku – od sierpnia do października i po przekwitnięciu 
roślin – na przełomie lutego i marca. Należy go wtedy przenieść 
w chłodniejsze miejsce, ograniczyć podlewanie i zaprzestać na-
wożenia. 

Fiołek alpejski, a właściwie cyklamen perski, bo ta nazwa jest 
prawidłowa, pochodzi z Azji Zachodniej i Ameryki Południowej. 
Dekoracyjny jest zarówno z kwiatów, jak i z liści. Fiołek lubi tem-
peraturę 10-15oC, stanowisko półcieniste i brak słońca mu nie 
przeszkadza. Dobrze czuje się posadzony w ziemię ogrodową, 
do doniczki niewielkich rozmiarów. Należy go tak podlewać, 
by podłoże było stale wilgotne. Najlepiej należy podlewać do 
podstawki, z której nadmiar wody po upływie około pół godziny 
trzeba zlać. Dobrze pielęgnowany potrai w ciągu sezonu wy-
tworzyć nawet 100 kwiatów. Kwiaty są czerwone, białe, różowe, 
o gładkich lub postrzępionych brzegach, duże lub mini. 

Po tym okresie kwit-
nienia zapada w spoczy-
nek, by po nim ponow-
nie wydać liście i kwiaty. 

Hippeastrum, zwa-
ne zwartnicą, ma małe 
wymagania uprawowe i 
pielęgnacyjne, zdobi na-
tomiast mieszkanie du-
żymi, atrakcyjnymi kwia-
tami. Kwiaty pojawiają 
się na pustej w środku 
łodydze, najczęściej w 
ilości czterech sztuk. 
Jest rośliną cebulową, 
z której wyrastają zielo-
ne gładkie liście i pęd 
kwiatostanowy. Roślina 
do kwitnienia powinna 
mieć dużo światła i stałą 
temperaturę 20-23oC. 

Po rozwinięciu pą-
ków przenosimy ją do 
pomieszczenia o tem-
peraturze 18oC i w mo-
mencie wypuszczania 

pąków zwiększamy ilość wody. Po przekwitnięciu kwiaty usuwa-
my, zostawiając łodygę, by zgormadzone w niej składniki wróciły 
do cebuli. Do ponownego kwitnienia niezbędny  jest jej dwu-
miesięczny spoczynek. 

Spróbujmy pokochać te zimowe kwiaty i może chociaż nie-
którymi z nich ozdobić nasze mieszkania, jednocześnie popra-
wiając swoje samopoczucie. Tego i prawdziwej radości na Świę-
ta Bożego Narodzenia Wszystkim Państwu życzę.

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach….

NZOZ ALFA MED w Jeleśni 34-340 woj. śląskie zatrudni do pracy 
w POZ lekarzy dla dorosłych i dzieci, 2 etaty, również cząstkowe, 
pomoc w znalezieniu mieszkania, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel.:603-098-794

oGŁoSZEniE
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