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Pandemia zmienia nasze życie we wszystkich wymiarach. Przed le-
karzami stawia większe wymagania i odpowiedzialność. Wszyst-
kich skłania do refleksji i weryfikacji  priorytetów. Żyć musimy już 

inaczej, wkomponowując wirusa w codzienną aktywność.

Nasz Biuletyn rozpoczyna autorskie spojrzenie na obecną sytuacją 
dr Wojciecha Domki, Prezesa ORL w Rzeszowie.
Dalej znajdą Państwo  informacje na temat  zbliżających się wyborów de-
legatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy  i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres 
IX kadencji.

Prezentujemy  też Stanowisko konsultantów krajowych dotyczące lecze-
nia koronawirusa.  Swoją rubrykę inauguruje Porozumienie Zielonogór-
skie. Ciekawy  cykl o misjach w Afryce rozpoczyna gościnnie na naszych 
łamach okulista - wolontariusz dr Dariusz Tuleja. 
W stałej rubryce  dotyczącej pasji lekarzy,  poznamy bodaj jedynego w 
Polsce lekarza z międzynarodowymi uprawnieniami kierowcy rajdowe-
go. To członek OIL w Rzeszowie ginekolog  dr Antoni Rożek. 
W Biuletynie wiele innych ciekawych artykułów. Piszemy też o pierw-
szym hybrydowym Balu lekarza.

Przed nami Wielkanoc, dzielimy się z Państwem – życzeniami dr Elżbiety 
Płonki–Półtorak, autorki stałego cyklu Fotografia z wierszem.
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Niestety od 2-3 tygodni ponownie obserwujemy znaczący 
wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Działania organizacyjne mające na 
celu zwiększenie liczby łóżek przebiegają szybciej niż kilka miesięcy 
temu i są bardziej racjonalne. Mimo tego wielu chorych godzinami 
oczekuje na miejsce w szpitalu. Mam nadzieję, że większość z nas 
wykorzystała szansę i jest już po szczepieniu. Niepokoić może pre-
zentowana przez niektórych pracowników ochrony zdrowia (pielę-
gniarki, lekarze) niechęć i negowanie potrzeby szczepień. Problem 
ten, jak i wiele innych, z którymi przyszło się nam zderzyć w okresie 
pandemii wymaga dokładnego przeanalizowania,  wyciągnięcia 
wniosków i mam nadzieję regulacji prawnych w przyszłości (obo-
wiązkowe szczepienia). Dziękuję Wszystkim, którzy w tym trudnym 
czasie swoim zaangażowaniem i empatią przyczyniają się do kształ-
towania właściwego wizerunku lekarza w społeczeństwie.

Od kilku miesięcy wiele emocji wywołuje sprawa przyzna-
wania Prawa Wykonywania Zawodu w trybie tzw. uproszczonym. 
Nawet wykazując bardzo dużą wolę trudno jest zrozumieć inten-
cje Ministerstwa Zdrowia, które postanowiło nakazać okręgowym 
izbom lekarskim ominięcie dotychczasowych procedur i przyzna-
wać PWZ lekarzom, którzy nie spełniają wymogów, a w skrajnych 
przypadkach nie znają nawet języka polskiego. W mojej ocenie 
lekarze spoza EU są lepiej traktowani niż lekarze kończący studia 
w Polsce, którym powinęła się noga na LEKu. Podczas ostatniego 
posiedzenia Rady OIL w Rzeszowie została powołana Komisja, któ-
rej zadaniem będzie ocena możliwości przyznania PWZ ewentu-
alnym kandydatom kierowanym do nas przez MZ.

Wyniki z ostatniego LEKu i LDEKu są statystycznie zdecydo-
wanie lepsze niż w poprzednio. Udostępnienie pytań z ubiegłych 

Okiem Prezesa OIL
Covid nieprzerwanie zbiera żniwo. I zabiera nam Przyjaciół.
Kilka tygodni temu odszedł od nas na zawsze wspaniały człowiek, Przyjaciel lekarzy, znany wszystkim przynajmniej z audycji 
Radia Rzeszów - Janusz Majka. Współredagował nasz biuletyn, bywał z nami na nartach, rajdach, zjazdach, konferencjach. Za-
wsze uśmiechnięty, optymistyczny, tolerancyjny. I zawsze uczciwie wykonujący swój reporterski fach. Będzie go brakować..
Requiescat in pace

lat (o co od dawna zabiegał Samorząd) oraz jak się wydaje ustale-
nie właściwego poziomu trudności pytań pozwoli na rzeczywiste 
sprawdzenie bardzo obszernej wiedzy jaką nabywa każdy lekarz 
podczas studiów. Żaden egzamin (w szczególności LEK i LDEK) 
nie powinien wywoływać nadmiernego lęku i sprawiać wrażenia 
opresji. Mam nadzieję również, że dzięki temu wielu kolegów koń-
czących studia w krajach nie będących członkami Unii Europej-
skiej szybciej dołączy do naszych szeregów.

Koniec wolontariatu. W ostatnich dniach na forach samo-
rządowych rozgorzała dyskusja na temat zlikwidowanej ostatnio 
możliwości szkolenia specjalizacyjnego w ramach wolontariatu. 
Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy posługują się argumenta-
mi, które trudno całkowicie negować. Wydaje się jednak, że do-
celowo dla naszego środowiska rezydentura jest najwłaściwszą 
formą szkolenia.

Do końca czerwca br obowiązują zapisy dotyczące minimal-
nego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów (6750 zł). Do prac 
Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych mającej oma-
wiać m. in. tę sprawę nie został zaproszony Samorząd Lekarski. To 
kolejny dowód na to jak lekarze są tak naprawdę traktowani przez 
rządzących.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę Wszyst-
kim przede wszystkim dużo zdrowia, wiosennego optymizmu 
i miłych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze. To Święta 
pełne Nadziei. Oby nigdy jej nam nie zabrakło.

Dr n. med.  Wojciech Domka

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

1. Zm. rozp. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  
/ Dz.U.20.2350/

2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogło-
szenia stanu epidemii kadr medycznych / Dz.U.20.2401/

3. Rozp. MZ w sprawie recept  / Dz.U.20.2424/
4. Rozp. MZ w sprawie metody zapobiegania COVID-19 / Dz.U.21.10/
5. Niepożądane odczyny poszczepienne  / Dz.U.21.13/
6. Zm. rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej  / Dz.U.21.93. zm. Dz.U.21.263/
7. Standard organizacyjny teleporady w poz  / Dz.U.21.95 zm. Dz.U.21.231/
8. Zm rozp. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe / Dz.U.21.111/
9. Tekst jednolity rozp. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych  / 

Dz.U.21.145//
10. Zm. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i 

zwalczaniem COVID-19/ Dz.U.21.159/
11. Tekst jednolity rozp. MZ w sprawie środków odurzających, substancji psy-

chotropowych / Dz.U.21.166/
12. Tekst jednolity ustawy o zdrowiu publicznym / Dz.U.21.183/
13. Tekst jednolity ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  / Dz.U.21.195/

14. Wzór poświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej / 
Dz.U.21.241/

15. Tekst jednolity rozp. MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji / Dz.U.21.265/

16. Tekst jednolity ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego  / 
Dz.U.21.268/

17. Tekst jednolity rozp. MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego  / Dz.U.21.290/

18. Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne / 
Dz.U.21.293/

19. Zm. rozp. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  
/ Dz.U.21.302/

20. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu o zawarcie 
umów na świadczenia zdrowotne  / Dz.U.21.307/

21. Zm. rozp. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii / Dz.U.21.333/

22. Zm. rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i za-
kazów w związku  z epidemią  / Dz.U.21.336/

23. Rozp. MZ w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego  / Dz.U.21.341/
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Zjazdy lekarzy

Załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej 
z dnia 26 września 2020 r.

KALENDARZ  WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY LEKARZY
I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY NA OKRES IX KADENCJI 

 

I. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH 

do 28 lutego 2021 r.
•	 podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, w sprawie ustalenia:
- liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (jednolitej dla wszystkich rejonów 
wyborczych), 
- minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. 

od 1 stycznia do  30 kwietnia 2021 r.
•	 okręgowa komisja wyborcza ustala rejony wyborcze, które mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki zasadnicze-

go podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy, 
•	 okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, podejmuje uchwałę o utworzeniu rejonów wybor-

czych na okres  IX kadencji, 
•	 okręgowa komisja wyborcza, na podstawie w/w uchwały okręgowej rady lekarskiej, ustala imienne listy członków 

rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie. Uchwała 
okręgowej komisji wyborczej obejmuje członków okręgowej izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., 

•	 okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej okręgowej izby 
lekarskiej (BIP), udostępnia je do wglądu w siedzibie okręgowej izby lekarskiej oraz informuje członków o wpisaniu na 
listę danego rejonu.

II. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO LICZBY MANDATÓW NA OKRĘ-
GOWY ZJAZD LEKARZY 

do 30 czerwca 2021 r. 
•	 okręgowa komisja wyborcza przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego, 
•	 okręgowa komisja wyborcza ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów 

w każdym rejonie wyborczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby,
•	 okręgowa rada lekarska w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych podejmuje, na wniosek 

okręgowej komisji wyborczej, uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX  kadencji nie mniejszej niż 
80 i nie większej niż 400.

III. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBORCZYCH 

31 sierpnia 2021 r. 
•	 okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu ostatecznych list członków rejonów wyborczych bezzwłocznie ogłasza w 

biuletynie OIL oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych, 
•	 zgłaszanie do okręgowej komisji wyborczej, przez członków rejonu, kandydatów na delegatów, 
•	 okręgowa komisja wyborcza w drodze uchwały sporządza i zamyka listę kandydatów w rejonie wyborczym. 

IV. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH 

do  30 listopada 2021 r. 

Ważna informacja !

Samorząd lekarski  przygotowuje się już do wyboru delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy
i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji. Szczegóły i terminy poszczególnych procedur

wyborczych prezentujemy poniżej.  Prosimy lekarzy o dokładne zapoznanie się z tymi
informacjami.  W przypadku jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt z OIL w Rzeszowie.
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Zjazdy lekarzy

•	 powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej, 
•	 ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, 

w danym rejonie wyborczym,
•	 przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania 
•	 i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,
•	 przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określonego rejonu wybor-

czego w drodze korespondencyjnej, 
•	 przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyni-

ków głosowania w danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW 

do 15 grudnia 2021 r.
•	 sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia wyborów przez komisję wyborczą, 
•	 uchwała okręgowej komisji wyborczej w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejo-

nie wyborczym, potwierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
•	 opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na podstawie w/w uchwały okręgowej komisji wybor-

czej).

VI. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

do 15 stycznia 2022 r. 
•	 w przypadku zgłoszenia protestu - przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach:
- protest przeciwko ważności wyborów zgłoszony przez członka rejonu wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyni-
ków wyborów,
- okręgowa komisja wyborcza przekazuje protest okręgowemu sądowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu,
- okręgowy sąd lekarski rozpatruje protest i wydaje postanowienie w przedmiocie ważności/nieważności wyborów do 14 
dni od dnia otrzymania protestu,
•	 Obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie (miesięczniku).

VII. KOLEJNE TURY WYBORÓW 

do 15 stycznia 2022 r.
•	 w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalo-

nych uchwałą okręgowej rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowadza kolejne wybory na 
wakujące mandaty w rejonach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty 
zostały obsadzone albo na skutek postanowienia sądu o nieważności wyborów,

•	 w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy większej niż połowa liczby mandatów, w rejo-
nie wyborczym w którym nie dokonano wyboru okręgowa komisja wyborcza  przeprowadza ponowne wybory na 
pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków rejonu wyborczego, złożony w terminie umożliwiającym 
przeprowadzenie wyborów przed zjazdem zgodnie z przepisami uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłosze-
nia co najmniej jednego kandydata,

•	 lista kandydatów jest ponownie ustalana i może uwzględniać nowych kandydatów,
•	 przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych przebiega analogicznie jak 
•	 w pierwszej turze wyborów
•	 kolejne tury wyborów przeprowadza okręgowa komisja wyborcza co najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby 

mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
•	 w przypadku zgłoszenia protestu - przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach
•	 Obwieszczenie o wynikach II tury wyborów (i ew. kolejnych) publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.

ZWOŁANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

do 31 marca 2022 r.
zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo - wyborczych okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 
dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowadzonych w ostatniej turze wyborów). 
•	 Obwieszczenie o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

ZWOŁANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

Od 15 maja do 31 maja 2022 r. zwołanie KZL 
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Lista rejonów wyborczych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie informuje, że 

imienne listy członków rejonów wyborczych umieszczone są 

na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszo-

wie oraz dostępne w  siedzibie OIL w Rzeszowie ul. Dekerta 2.

Zjazdy lekarzy
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Zalecenia dotyczące postępowania u osób 
z chorobą COVID-19 leczonych w domu

Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz 
anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP 
z dnia 01.02.2021

COVID 19 - zalecenia

Podsumowanie zaleceń
Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domo-
wych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu 
choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie stosowane w 
łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków ob-
jawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg 
oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, 
pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma 
szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. Nie należy opóź-
niać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego.

1. Nie zaleca się stosowania deksametazonu u chorych na CO-
VID-19 leczonych w domu.
Wyniki badań klinicznych, w tym przede wszystkim badania RE-
COVERY oraz oparte na nich wytyczne AOTMiT wskazują na ko-
rzyść ze stosowania deksametazonu w dawce 6 mg dziennie u 
hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wymagających tleno-
terapii lub mechanicznej wentylacji płuc. 
U chorych na COVID-19 niewymagających tlenoterapii, ani me-
chanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów 
zwiększa ryzyko zgonu.

2. Nie zaleca się stosowania tlenoterapii domowej w ostrej fazie 
choroby w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia zagra-
żającego życiu. Konieczność stosowania tlenoterapii w leczeniu 
COVID-19 stanowi bezwzględne wskazanie do hospitalizacji. 
Pacjent z chorobą COVID-19, u którego pojawia się niewydol-
ność oddechowa wymagająca stosowania tlenoterapii, wymaga 
niezwłocznego leczenia w warunkach szpitalnych. Tlenoterapia 
domowa jest powszechnie stosowana w leczeniu pacjentów z 
przewlekłą niewydolnością oddechową, lecz nie może być stoso-
wana w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej. Pojawienie się 
ostrej niewydolności oddechowej świadczy o postępie choroby 
i groźbie bardzo szybkiego pogorszenia, mogącego prowadzić 
do bezpośredniego zagrożenia życia. Dodatkowo, zastosowanie 
tlenoterapii w domu może spowodować opóźnienie w dotarciu 
pacjenta do szpitala, przez co pacjent traci szansę na otrzyma-
nie leczenia wymagającego zastosowania w pierwszych dobach 
choroby COVID-19 o ciężkim przebiegu (5-8 dni od wystąpienia 
objawów).

3. Nie zaleca się stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w 
leczeniu COVID-19 - brak danych dotyczących skuteczności.
Brak danych dotyczących stosowania GKS wziewnych u pacjen-
tów z COVID-19 uzasadniających takie leczenie. W takiej sytuacji 
AOTMiT nie wydał zalecenia w tej sprawie.

4. Nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID-19 leków o poten-
cjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się wąt-
pliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności, w tym: 
amantadyny, chlorochiny, hydrochlorochiny, lopinawiru z rytona-
wirem, azytromycyny.
Znaczne ilości danych z badań klinicznych, w tym największych 

– SOLIDARITY, RECOVERY i REMAP-CAP wskazują na brak korzyści 
ze stosowania chlorochiny, hydroksychlorochiny, azytromycyny i 
lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19.
Opublikowane wyniki badań nie uzasadniają stosowania amanta-
dyny u chorych na COVID-19. 

5. Nie zaleca się włączania leków przeciwpłytkowych, ani przeciw-
zakrzepowych w leczeniu COVID-19 u chorych przebywających 
w domu, o ile nie pojawią się wskazania inne niż zakażenie koro-
nawirusem.
Wyniki wstępnych badań wskazują na zmniejszenie ryzyka po-
stępu choroby u pacjentów z COVID-19, leczonych przewlekle 
kwasem acetylosalicylowym. Natomiast brak dotychczas danych 
dotyczących skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego 
i innych leków przeciwpłytkowych włączanych w chwili rozpozna-
nia COVID-19.

6. Nie zaleca się stosowania innych leków, w tym inhibitorów ACE 
i statyn w leczeniu choroby COVID-19.
Brak danych uzasadniających stosowanie innych grup leków u 
chorych z COVID-19, poza badaniami naukowymi prowadzonymi 
za zgodą komisji bioetycznej. 

7. Zaleca się kontynuowanie bez zmian dotychczasowego leczenia 
farmakologicznego, w tym: glikokortykosteroidów – także wziew-
nych - ze wskazań innych niż COVID-19, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibi-
tory ACE), statyn, leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.
Nie wykazano zwiększenia ryzyka zgonu związanego z leczeniem 
częstych chorób przewlekłych. Dlatego zaleca się kontynuację 
stałego leczenia tych schorzeń.

8. Zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych (najskutecz-
niejsze są niesteroidowe leki przeciwzapalne lub paracetamol) w 
przypadku gorączki >38,5 st. C.
Na podstawie zaleceń National Institutes of Health (NIH), opartych 
na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych. 

9. Brak danych dotyczących wyższości poszczególnych niestero-
idowych leków przeciwzapalnych nad innymi. Brak również do-
wodów na ich szkodliwość.
Pomimo wstępnych doniesień o ewentualnej szkodliwości sto-
sowania ibuprofenu, kolejne badania kliniczne na dużych popu-
lacjach chorych na COVID-19 nie wykazały takiej zależności. Dla-
tego brak jest danych uzasadniających wybór poszczególnych 
leków z tej grupy.

10. Zaleca się utrzymanie podaży płynów odpowiedniej do tem-
peratury ciała, ale nie mniejszej niż 2000 ml na dobę. W przypadku 
chorych z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą niewydol-
nością nerek wskazana jest samokontrola diurezy, nasilenia obrzę-
ków oraz codzienny pomiar masy ciała.
Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach 
infekcyjnych.
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COVID 19 - zalecenia

11. Stosowanie antybiotyków w chorobie COVID-19 jest uzasad-
nione wyłącznie u osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi z 
zakażeniem (np. POChP), poddawanych immunosupresji lub z 
niedoborami odporności z innych przyczyn, oraz w razie przewle-
kającej się infekcji dolnych dróg oddechowych (>14 dni) z cecha-
mi zakażenia bakteryjnego – np. pojawienie się ropnej plwociny.
Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach in-
fekcyjnych na podłożu wirusowym, w związku z nieskutecznością 
antybiotyków w zakażeniach wirusowych oraz w celu zapobiega-
nia selekcji szczepów bakterii lekoopornych.  

12. Zaleca się stosowanie leków przeciwkaszlowych u chorych z 
nasilonym kaszlem (utrudniającym mówienie i sen). W ciężkich 
przypadkach można rozważyć stosowanie preparatów z zawarto-
ścią kodeiny.
Zalecenie wydane przez NIH w związku z obserwacją, że kaszel 
jest częstym objawem pogarszającym wydolność oddechową 
oraz utrudniającym funkcjonowanie pacjentów z COVID-19.

13. Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stosowania 
witaminy D na ryzyko zakażenia i przebieg choroby COVID-19. Ze 
względu na powszechny niedobór wit. D w populacji – szczegól-
nie w okresie jesiennym i zimowym – oraz niewielkie ryzyko po-
wikłań zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki wit. D do 
2000 IU dziennie u dorosłych (do 4000 IU u osób powyżej 75 roku 
życia), zgodnie z zaleceniami suplementacji tej witaminy w popu-
lacji polskiej.
Zalecenie AOTMiT wskazują na ryzyko cięższego przebiegu cho-
roby u pacjentów z niedoborami witaminy D, przy jednoczesnym 
małym ryzyku związanym ze stosowaniem tego preparatu. Zasa-
dy suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. jed-
noznacznie wskazują na konieczność suplementacji tej witaminy 
w całej populacji polskiej, przez większość roku. Jednocześnie 
ostatnie dane opublikowane w The Lancet Diabetes&Endocrino-
logy wskazują na brak istotnego wpływu podawania witaminy D 
na przebieg ostrych infekcji dróg oddechowych.

14. Brak wiarygodnych danych dotyczących skuteczności innych 
leków i suplementów diety w leczeniu COVID-19, w tym witaminy 
C i cynku.
Wyniki dotychczasowych badań nie uzasadniają stosowania wi-
taminy C, ani cynku u chorych z ciężką sepsą. Dotychczas brak 
danych dotyczących korzyści ze stosowania tych preparatów u 
chorych z COVID-19. 

15. Zaleca się regularne pomiary ciśnienia tętniczego u chorych 
na COVID-19 w wieku >65 lat oraz u wszystkich leczonych z powo-
du nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
Zalecenie oparte na ogólnych zasadach postępowania u chorych 
z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca, szczegól-
nie z współistniejącą chorobą infekcyjną.

16. Zaleca się monitorowanie saturacji krwi tętniczej tlenem za 
pomocą pulsoksymetru u wszystkich pacjentów z dusznością 
spoczynkową, a szczególnie u osób w wieku >60 lat.
W związku z częstym występowaniem u chorych na COVID-19 
niewydolności oddechowej z głęboką hipoksemią bez subiek-
tywnego uczucia duszności, uzasadnione jest monitorowanie sa-
turacji, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i/lub osób 
obciążonych schorzeniami towarzyszącymi. Optymalnym rozwią-
zaniem jest włączenie pacjenta do programu Domowej Opieki 
Medycznej (system PulsoCare), w którym będzie stale monitoro-
wany - https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna

17. Zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala, w razie wystąpie-
nia następujących okoliczności:
•	

•	 Duszności występującej w spoczynku i utrudniającej mówie-
nie, częstości oddechów powyżej 30 na minutę

•	 Sinicy lub hipoksemii – saturacji krwi tętniczej tlenem zmie-
rzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych z prze-
wlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie 
płuc – SpO2 <88%). Hipoksemia jest wskazaniem do hospita-
lizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności. 

•	 Gorączki powyżej 39 stopni Celsjusza - szczególnie utrzymu-
jącej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne 
osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.

•	 Kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie
•	 Bólu w klatce piersiowej
•	 Spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli 

chory zazwyczaj ma wyższe)
•	 Zmian świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu 

chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu mówie-
nia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przy-
tomności
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Zgony covidowe
Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat przekaza-
ny przez NFZ, odnoszący się do stwierdzania tzw. zgonów 
covidowych. Komunikat ten jest prawdopodobnie następ-
stwem podjętej przez Porozumienie Podkarpackie Zwią-
zek Pracodawców Ochrony Zdrowia interwencji ws jednej 
z przychodni, będącej członkiem Porozumienia. 
Z komunikatu jasno wynika, że w każdym przypadku po-
dejrzenia, że zgon nastąpił z powodu zakażenia wirusem 
SARS-Co-V-2 albo zakażenia tym wirusem, jego stwierdze-
nie powinno być dokonane przez odpowiedniego lekarza 
powołanego przez wojewodę wyposażonego w środki 
ochrony indywidualnej, o których mowa w art. 7g ust. 3 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wcześniejsze algorytmy zawężały stwierdzanie zgonów 
przez lekarza powołanego przez wojewodę tylko do zmar-
łych którzy znajdowali się w izolacji lub kwarantannie, co 
powodowało liczne problemy zarówno dla lekarzy rodzin-
nych, jak i dla rodzin zmarłych. Komunikat doprecyzował 
procedury związane z tzw „zgonami covidowymi”.

Agnieszka Bąk
członek Porozumienia

Poniżej pełna treść komunikatu:

Użyte w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od-
niesienie do „osób podejrzanych na zakażenie” oraz „osób 
zakażonych” należy rozumieć zgodnie z objaśnieniem tych 
określeń w art. 2 pkt 21 i pkt 32 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

Zauważa się, że przepisy te nie uzależniają rozumienia 
żadnego z tych określeń od zastosowanej wobec danej 
osoby procedury w celu zapobiegania i zwalczania zaka-

żeń wirusem SARS-Co-V-2 lub wywołanej nim choroby, tj.: 
obowiązkowej kwarantanny, obowiązkowej hospitalizacji, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, czy nadzoru 
epidemiologicznego. Zatem nie można uznać za uzasad-
nione interpretowanie regulacji art. 7g ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, 
innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych w zakresie odesłania do osoby podejrzanej o 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz do osoby zakażonej 
tym wirusem jako mającej zastosowanie wyłącznie do osób 
zmarłych, które przebywały na obowiązkowej kwarantan-
nie albo izolacji w warunkach domowych.

Oczywistym jest również, że zasada powołania przez wo-
jewodów lekarzy, lekarzy dentystów do stwierdzania zgo-
nów ww. osób stanowi odstępstwo od zasad stwierdza-
nia zgonu określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U, z 2020 r. poz. 
1947) i została wprowadzona w związku z podejmowanymi 
przez organy administracji publicznej działaniami przeciw-
epidemicznymi i zapobiegawczymi w celu unieszkodliwie-
nia źródeł zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 i przecięcia dróg 
szerzenia się choroby COVID-19.

Jednym z celów wprowadzanego rozwiązania było również 
zabezpieczenie odpowiedniego działania w przypadku za-
istnienia dramatycznych skutków epidemii, które dotyka-
ją rodziny czy najbliższe osoby zmarłych poza szpitalem, 
którzy borykają się z problemem wynikającym z odmowy 
stwierdzania zgonu przez zobowiązanych do tego lekarzy 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w każdym przy-
padku podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu zakażenia 
wirusem SARS-Co-V-2 albo zakażenia tym wirusem, jego 
stwierdzenie powinno być dokonane przez odpowiednie-
go lekarza powołanego przez  wojewodę wyposażonego 
w środki ochrony indywidualnej, o których mowa w art. 7g 
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Porozumienie Zielonogórskie
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BIAŁA ARMIA
Mija właśnie rok od momentu pojawienia się koronawirusa w naszym kra-
ju. Mimo uspokajających, wypowiadanych nieco lekceważącym tonem 
zapewnień władz, epidemia stała się faktem również w Polsce. Pierwszy 
pacjent przywiózł wirusa z Niemiec, gdzie brał udział w masowej imprezie 
kulturalnej. Tzw. pacjent „0” miał szczęście- po kilkudniowej hospitalizacji 
został wypisany w dobrym stanie. Nie można tego, niestety, powiedzieć 
o ponad 42 tysiącach chorych w Polsce, a na świecie  ponad 2 milionach, 
którzy infekcję przypłacili życiem. Tak, przed rokiem, zaczęła się wojna, woj-
na z niewidzialnym wrogiem, który zaatakował wszystkie dziedziny nasze-
go życia i samo życie.

W OGNIU WALKI
O przebiegu walki z epidemią powiedziano i napisano już niemal wszyst-
ko. Urzędnicy rządowi i politycy obozu rządzącego wystawili sobie oczy-
wiście najwyższe oceny- zrobili wszystko, lub prawie wszystko, co było 
możliwe. Natomiast politycy opozycji skrytykowali wszystko, do samego 
dna, dopatrując się zaniedbań, korupcji, lewych przetargów i braku kom-
petencji. Prawda leży pewnie gdzieś pośrodku, ale są obszary, które zostały 
chyba z premedytacją, bardzo zaniedbane. Jeżeli pewna nieporadność i 
niespójność na początku epidemii były usprawiedliwione, to te same bra-
ki przy drugiej i tym bardziej trzeciej fali ocierają się już o sabotaż. Późna 
wiosna 2020 roku była dla rządu czasem fetowania zwycięstwa nad epi-
demią, a powinna być okresem starannego przygotowania do drugiej fali. 
Tym bardziej, że mieliśmy pewien interwał czasowy, o który wyprzedzały 
nas kraje, gdzie epidemia zaczęła się wcześniej, jak Włochy czy Hiszpania. 
Niestety nie wykorzystaliśmy tej szansy! Pewnym usprawiedliwieniem dla 
rządu były działania totalnej opozycji, która nawet na trudny czas epidemii 
nie potrafiła się zniżyć do współpracy z rządem dla dobra nas wszystkich, 
ale z upodobaniem krytykowała wszystkie bez wyjątku posunięcia władz. 
Jeżeli wprowadzano obostrzenia epidemiczne, opozycja nazywała to za-
machem na wolności obywatelskie jeżeli je luzowano, opozycja nazywała 
to brakiem pomysłu na walkę z epidemią i brakiem odpowiedzialności za 
państwo. Szczytem hipokryzji było domaganie się ogłoszenia stanu wyjąt-
kowego, tylko po to, żeby przesunąć termin wyborów i doprowadzić do 
paraliżu konstytucyjnego( brak urzędującego prezydenta uniemożliwia 
uchwalanie i wprowadzanie w życie nowych ustaw). Po raz kolejny zo-
baczyliśmy, że od ważnego interesu społecznego, czyli walki z epidemią, 
ważniejsza jest walka o władzę!

SYSTEM NA ZAKRĘCIE
Na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce pisałem już wielokrotnie. 
Muszę przyznać, że nie były to superlatywy, a ich brak nie był zjawiskiem 
chwilowym. Parafrazując zdanie wypowiedziane przez byłego prezesa 
Sądu Najwyższego- tak zmieniać żeby było jak było- można powiedzieć, że 
nasz system reformowany wielokrotnie, a nawet nieustannie, był również 
zmieniany tak, aby było jak było- czyli tanio. Wielokrotnie wykonywano 
pozorowane kroki to na przód, to do tyłu, a różnej maści reformatorzy wy-
dawali opinie, wzajemnie się wykluczające. Efekty obserwowali nie tylko 
pacjenci, ale rzesze pracowników systemu ochrony zdrowia. Spowodowa-
ło to powoli postępującą katastrofę kadrową, którą bezwzględnie ujawniła 
obecna pandemia. Jeszcze niedawno w czasie protestu głodowego leka-
rzy, posłanka z rządzącej koalicji, z tytułem profesorskim zresztą, na pytanie 
o wyjazdy lekarzy z Polski odpowiedziała- niech jadą! Dzisiaj obchodzi się 
prawo unijne i krajowe, zapraszając do Polski obcokrajowców bez weryfi-
kacji ich kwalifikacji, a nawet umiejętności językowych!

NIKT WAM TYLE NIE DA, ILE JA WAM OBIECAM
Trudno nie pamiętać obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Do-
bre i bardzo dobre zarobki w ochronie zdrowia brzmiały w ustach szefa 
PiS nawet dość wiarygodnie. Niestety na tym się skończyło. Po przejęciu 
władzy wszystko wróciło do „normy”. Znowu słyszeliśmy, że nakłady na 

zdrowie rosną, że nie można wszystkiego od razu, że musimy zaczekać, 
itd. Itp. Teksty te słyszymy już od 30 lat i są one ciągle aktualne, niezależnie 
od tego kto aktualnie rządzi. Dlatego też na przełomie 2016 i 2017 roku 
powołano Porozumienie Zawodów Medycznych, żeby wypracować kon-
sensus w sprawach płacowych w ochronie zdrowia. Po kilku miesiącach 
udało się taki konsensus uzgodnić i nadać mu ramy projektu ustawy oby-
watelskiej. Po akcji zbierania podpisów (250 tys.) projekt został złożony w 
Sejmie. Niedługo minie 4 lata od jego złożenia, a on ciągle …leży! To chyba 
jedyny projekt obywatelski w tamtej kadencji, który nie został rozpatrzony! 
Jego efektem było jednak pospieszne opracowanie projektu rządowego 
ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Mimo, że 
projekt był przygotowywany pod światłym przywództwem ówczesnego 
ministra zdrowia, naszego byłego kolegi, jego zapisy były policzkiem dla 
wszystkich pracowników. Przyjęty zapis o wysokości mnożnika dla kwoty 
bazowej (średnia płaca w roku ubiegłym) dla specjalisty- 1,27, był nie tylko 
daleki od oczekiwań, ale wręcz obraźliwy dla środowiska lekarskiego. Z dzi-
siejszej perspektywy widać również, że ustawa ta była początkiem końca 
pana ministra!

ZMIANA WARTY
Początkiem roku 2018, na fali protestów lekarskich, doszło do zmiany na 
stanowisku ministra zdrowia. Nowy minister, Łukasz Szumowski, okazał się 
człowiekiem otwartym na dialog i jednocześnie dobrze zorientowanym 
w problematyce systemu. Podjęte negocjacje z przedstawicielami OZZL i 
Porozumienia Rezydentów OZZL dały efekt w postaci dość istotnej pod-
wyżki lekarskich płac oraz nadziei na stopniowe podnoszenie nakładów 
na ochronę zdrowia. W porozumieniu zapisano również renegocjacje 
podwyżek w roku 2020.   Niestety epidemia pokrzyżowała te plany, a sam 
minister podał się do dymisji. Nowy minister, pełniący uprzednio funkcję 
prezesa NFZ, nie sprostał nowej roli. Poza przedstawianiem kolejnych wy-
kresów i tabel, ilustrujących na przemian sukcesy i porażki w walce z epi-
demią, nie potrafił ogarnąć całości systemu, a zarządzanie nim sprowadził 
do rozgrywania partii szachów, z bliżej niesprecyzowanym przeciwnikiem. 
Bliższe mu jest drobiazgowe rozliczanie świadczeniodawców z warunków 
kontraktu, który i tak jest dla NFZ umową otwartą, tzn. taką której warun-
ki można jednostronnie zmieniać, niż takie problemy jak bezpieczeństwo 
pacjenta, wydolność systemu, kolejki do świadczeń, warunki pracy itp. 
Pochodną takiego sposobu myślenia jest nowa oferta, jaką złożyło mini-
sterstwo zdrowia w tzw. Zespole Trójstronnym Rady Dialogu Społeczne-
go. Głębia przemyśleń i wynikające z niej perspektywy systemu ochrony 
zdrowia są zaiste porażające! Pan minister zaproponował wzrost mnożnika 
kwoty bazowej z 1,27 do …1,31 dla lekarzy specjalistów! Spowoduje to  
realny wzrost lekarskich płac o … 19 zł, w stosunku do kwoty 6750 zł, wy-
negocjowanej w lutym 2018 roku. To prawdziwy szok! Lekarze nie uniosą 
ciężaru tej podwyżki! Poza tym, wtedy to było 1,6 średniej krajowej, a dzi-
siaj to aż 1,31! To prawne usankcjonowanie obniżki!

WOJNA TO WOJNA
Od roku świat prowadzi wojnę z wirusem. My też nie jesteśmy pod tym 
względem wyjątkiem. Od roku prowadzimy wojnę dysponując niezbyt 
liczną armią na dodatek nie zawsze dobrze wyposażoną, z brakami amuni-
cji, paliwa a także wyżywienia. Zwykła logika nakazuje w takich sytuacjach 
podjąć działania, zmierzające do zminimalizowania braków i uzupełnienia 
kadr. Nasza logika, a właściwie logika naszego obozu rządzącego nie jest 
zwykła. Jest niezwykła, wręcz nie z tego świata! W warunkach wojny na po-
trzeby armii przeznacza się tylko 7,5 mld zł ( z 205 mld- tj. ok. 3,5%), a żołnie-
rzom i oficerom oferuje się medale i oklaski. To zakrawa na kpinę! Znowu 
chciałbym strawestować tekst znanej piosenki- jesteś zerem, białym żoł-
nierzem, nosisz spodnie, więc walcz… i dalej: urodziłeś się by służyć nam! 
Wygląda na to, że to motto nie tylko kolejnych szefów ministerstwa zdro-
wia, ale także kolejnych ekip parlamentarno- rządowych! Jeżeli się to szyb-
ko nie zmieni, to przyszłość ochrony zdrowia może rysować się wyłącznie 
w czarnych barwach, o ile w ogóle możemy mówić o jej przyszłości!

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZLStan

przedzawałowy
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Z Prac ORL

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL  w Rzeszowie

z dnia 5 stycznia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały  :

Nr 1/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy  lekarza 
Baran Katarzyna 

Nr 2/2020/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy  lekarza 
Jacek Mieszkowicz

Nr 3/2020/P w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia przez 
podmiot o nazwie WhyNotTravel Sp. z o.o.  – dotyczy  VI Konferencji 
POST-ISPAD/ADA/ATTD.

2. Zapoznano się  z korespondencją, która  wpłynęła do Izby : 

1/ odpowiedzią dyrektora KSW nr 1 w Rzeszowie  na  pismo ORL w 
Rzeszowie w sprawie rozwiązania przez Dyrekcję KSW nr 1 umowy z 
dr hab. n. med. Krzysztofem Gutkowskim na prowadzenie Kliniki Ga-
stroenterologii 

2/ pismem Prezesa NRL  o możliwości złożenia zapotrzebowania na 
szczepionkę przeciwko grypie Fluenz Tetra dla dzieci personelu me-
dycznego 

3/ podziękowaniem Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu za bez-
interesowną pomoc Izby Lekarskiej  w okresie pandemii COVID-19 dla 
OIL  w Rzeszowie

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie

z dnia 12  stycznia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Prezes ORL  poinformował członków Rady, że wpłynęło pismo od 
kierownika  podmiotu leczniczego, który zawiadamia Izbę o proble-
mie alkoholowym lekarza zatrudnionego w tej jednostce.     Rad-
ca Prawny Anna Bandelak przekazała, że w takiej sytuacji ORL musi 
zgodnie z przepisami powołać Komisję  orzekającą w przedmiocie 
niezdolności lekarza do wykonywania zawodu, albo ograniczenia w 
wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych.  Za powo-
łaniem Komisji Orzekającej -  20 osób, brak głosów      przeciwnych i 
wstrzymujących się.
2. Skarbnik ORL kol. Beata Kożak  przedstawiła prośbę lekarki o zapo-
mogę losową. 
Po krótkiej dyskusji członkowie Rady jednogłośnie przyznali  koleżan-

ce zapomogę  w wysokości 3 tysięcy złotych  z wypłatą w dwóch ra-
tach .

3.  Kol. Krzysztof Marchewka, jako Przewodniczący Komisji Wyborczej 
OIL w Rzeszowie  zwrócił się do członków Rady o ustalenie rejonów 
wyborczych  do przeprowadzenia wyborów delegatów na OZL IX ka-
dencji. Zaproponował utrzymanie dotychczasowych rejonów wybor-
czych.  Członkowie Rady jednogłośnie poparli ten wniosek.

4.  Poruszono sprawę niewykorzystanych szczepionek p/grypie dla 
lekarzy. Kol. Pieprzny poinformował, że szczepionki  zostały przekaza-
ne okręgowym izbom lekarskim bardzo późno, gdy większość lekarzy 
jest już zaszczepiona.  Ponieważ do Powiatowych Stacji Sanitarnych, 
gdzie przekazano szczepionki,  nie zgłaszają się chętni do zaszcze-
pienia lekarze, członkowie  ORL w Rzeszowie zdecydowali, że nale-
ży szczepić również innych chętnych, aby nie trzeba było utylizować 
niewykorzystanych szczepionek.   Informacja na ten temat zostanie 
umieszczona na stronie internetowej izby. 

5.  Dyskutowano na temat problemów związanych z szczepieniami  
przeciwko COVID 19. 
     
6. Prezes ORL poruszył  kwestię wydawania Praw Wykonywania Za-
wodu Lekarza lekarzom cudzoziemcom spoza krajów UE.  Zgodnie z 
nowymi przepisami tacy lekarze po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia   
nie muszą mieć nostryfikacji dyplomu jedynie zgodę pracodawcy na 
zatrudnienie i  Izba Lekarska powinna im wydać prawo wykonywania 
zawodu. Naczelna Rada Lekarska  zwróciła się o opinię prawników w 
powyższej sprawie. 

7. Kol. Radosław Maksymowicz poinformował, że Komisja Stomatolo-
giczna ORL  w Rzeszowie organizuje konferencję online oraz Bal Le-
karza w formie hybrydowej, na który serdecznie wszystkich zaprasza. 

8. Kol. Maria Szuber poinformowała o zakończeniu remontu mieszka-
nia naszej izby w Warszawie. 
    
9. Podjęto uchwały :
Nr 1/2021 w sprawie powołania komisji orzekającą w przedmiocie 
niezdolności lekarza do   wykonywania zawodu, albo ograniczenia w 
wykonywaniu ściśle określonych czynności  medycznych  w związku 
z podejrzeniem choroby alkoholowej. 

Nr 2/2021 w  sprawie ustalenia  rejonów wyborczych do przeprowa-
dzenia wyborów delegatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie 
IX kadencji

Nr 3/2021 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej  na 
prośbę lekarza – dotyczy lekarza  Stanisława Śpiewak

Nr 4/2021 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszo-
wie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Julia 
Skibińska

Nr 5/2021 w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej.

Nr 6/2021  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Joanna Kik .

10. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady na dzień 9 lutego 
2021 r. 

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

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Pozytywnie  zaopiniowano kandydaturę  Pani prof. dr hab. n. 
med. Doroty Darmochwał – Kolarz  jako przedstawiciela ORL  w Rze-
szowie do  Komisji Bioetycznej Uniwersytetu   Rzeszowskiego, zgod-
nie z art. 29 ust. 7  Ustawy o zawodach  lekarza i lekarza dentysty. 

2. Odczytano pismo NRL  informujące, że na  stronie:https://nil.
org.pl/aktualności/5269-przykładowe-porady-prawne-na-pismie-cz1 
udostępniono część przykładowych  porad prawnych opracowanych  
przez Inter  Polska  w związku z porozumieniem  z Naczelną Radą Le-
karską  w sprawie bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych dla 
lekarzy i lekarzy dentystów.

3.  Zapoznano się  z pismem Prezesa NRL  do Prezesa Rady Mini-
strów  z prośbą o pilną modyfikację  zapisów Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów      w związku z 
wystąpieniem  stanu epidemii. Zdaniem NRL  bezwzględnie należy  
umożliwić szczepienie chorych onkologicznych, chorych z choroba-
mi układu limfatycznego i krwiotwórczego w ramach etapu O  Naro-
dowego Programu Szczepień. 

4. Zapoznano się z prośbą lekarzy,  członków naszej Izby, którzy 
zwrócili się do Prezesa ORL w Rzeszowie o  zorganizowanie certyfiko-
wanego kursu kwalifikacji do szczepień ochronnych.   

5. Podjęto uchwały : 
Nr 4/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy lekarza 
Krzysztof Pawlak
Nr 5/2021/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy lekarza Mar-
tyna Piguła 
Nr 6/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy lekarza Bog-
dan Kolarz 
Nr 7/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Joanna Kuncio 
Nr 8/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza – Agata Bochyńska 
Nr 9/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Maria Mrozek 
Nr 10/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Mateusz Rozmus
Nr 11/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Beata Sitek 
Nr 12/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Barbara Wach- Klof
Nr 13/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Aleksandra Myszczuk 
Nr 14/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Roksana Kolańczuk 

Nr 15/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza  Monika Wołoszyn 
Nr 16/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Sylwia Zabłocka-Oczoś
Nr 17/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Andrzej Serafin 
Nr 18/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Rostyslav Vykhopen
Nr 19/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Bernadetta Ochab 
Nr 20/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Michał Wojtanowski 
Nr 21/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Zwolińska 
Nr 22/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Sabina Szczepaniak 
Nr 23/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Michał Janik 
Nr 24/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kamila Chmiel 
Nr 25/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą  
Wyłącznie  w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmio-
tem  leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy  Paweł Harpula 
Nr 26/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Toś 
Nr 27/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Woźniak 
Nr 28/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Grzegorz Wita 
Nr 29/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Aneta Liana-Brzyska
Nr 30/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mirosław Szpunar 
Nr 31/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Beata Rożek 
Nr 32/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 



14 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

zakład – dotyczy lekarza Andrzej Michniowski 
Nr 33/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Supranowicz
Nr 34/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Artur Szymczak 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL  w Rzeszowie

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Rozpatrzono prośbę lekarki, która zwróciła się do Prezydium 
ORL w Rzeszowie z prośbą o umorzenie zaległych składek członkow-
skich. Stwierdzono brak  możliwości prawnych do ich  umorzenia. 

2. Podjęto decyzję o zatrudnieniu pracownika gospodarczego. 
Ustalono jego wynagrodzenie  brutto  1500  zł miesięcznie..

3. Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła przepisy prawne : 
-  rozporządzenie MZ  zmieniające rozporządzenie w sprawie za-

każenia koronawirusem  SARS-CoV-2 – zmiana informuje, że szczepie-
nia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez 
: osoby które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio 
lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika 
medycznego; higienistki szkolne muszą posiadać kurs kwalifikujący 
do wykonywania szczepień  

- rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawa-
nia.

Wprowadza się następujące zmiany : lekarz sporządza i przesyła 
zgłoszenie niepożądanego  odczynu poszczepiennego  w postaci elek-
tronicznej  z bezpośrednim wykorzystaniem  systemu  wymiany infor-
macji  w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji    Sanitarnej

- rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie stan-
dardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej:

       1/ sposób ustalenia terminu teleporady, przy czym teleporada 
jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym nastę-
pującym po dniu zgłoszenia  się pacjenta do świadczeniodawcy pod-
stawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego, systemu łączności lub osobistego

     2/  zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym 
kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połącz-
nia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki

-  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.01.2021r., który 
stwierdził, że „notoryczne lekceważenie orzeczeń sądów dyscyplinar-
nych  prowadzi do utraty prawa wykonywania zawodu lekarza den-
tysty, a  niezapłacenie kary pieniężnej jest osobnym przewinieniem 
dyscyplinarnym, za które lekarz może być ukarany  także kolejną karą 
pieniężną”

4. Zapoznano się z pismem  Prezesa NRL do Ministra Zdrowia, w 
którym zwraca się o sprostowanie treści materiału zamieszczonego 
na stronie internetowej Ministerstwa  Zdrowia  w rubryce aktualności 
pt. „ Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na      wykonywanie za-
wodu w Polsce  w tzw. systemie uproszczonym”.  Prezes NRL wyjaśnia,  
że wymienieni na stronie MZ lekarze (5 osób)  nie uzyskali prawa wy-
konywania zawodu, bo to prawo może przyznać wyłącznie Okręgowa 
Rada Lekarska  a nie Minister Zdrowia.

5. Podjęto uchwały : 
Nr 35/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza  Jolanta Walczak 
Nr 36/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Ewelina Czuba
Nr 37/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Jerzy Gruca
Nr 38/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza   Agata Rogalska- Wrona
Nr 39/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Mariusz Dąbrowski 
Nr 40/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Monika Wysocka-Wojnar 
Nr 41/2021/P   w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Marek Stolarz 
Nr 42/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Beata Kożak 
Nr 43/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Marian Ołpiński
Nr 44/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Marta Rębisz.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium ORL  w Rzeszowie

z dnia 2  lutego  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały :

Nr 45/2021/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Ewelina Misiąg 
Nr 46/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Jakub Jastrząb 
Nr 47/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza   Katarzyna Nycz 
Nr 48/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Dominika Ślusarska
Nr 49/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Krystian Szkoła
Nr 50/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Ewelina Wolak 
Nr 51/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Lucyna Jakóbska 
Nr 52/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Mikołaj Maryniec 
Nr 53/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Dominik Chodor
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Nr 54/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Kamila Jaworecka 
Nr 55/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Piotr Młodożeniec
Nr 56/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Magdalena Bobola 
Nr 57/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Małgorzata Kuca
Nr 58/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Beata Wisz 
Nr 59/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Janusz Kamiński 
Nr 60/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy 
lekarza Dorota Bijoś 
Nr 61/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wy-
łącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza 
Anna Bereś 
Nr 62/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wy-
łącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dorota Wójcik 
Nr 63/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 23 
Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne – przez podmiot  WhyNotTra-
vel Sp. z o.o. 

2.  Otrzymano odpowiedź Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji  w sprawie zmiany warunków  technicznych na 
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z 
terenu działki nr 1291 obr. 207 przy ul. Dekerta 2. Wyrażono zgodę 
na odstąpienie od budowy zbiornika retencyjnego na odpływie pro-
jektowanego kanału deszczowego z zastrzeżeniem, że w przypadku 
pogorszenia warunków  odbioru wód przez istniejącą sieć kanalizacyj-
ną  inwestor jest zobowiązany  do przywrócenia stanu poprzedniego 
spływu wód  ze swojej działki lub wykonania urządzeń zapobiegają-
cym powstałym szkodom. 

3. Prezes dr Wojciech Dom ka poinformował członków Prezydium, 
że na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 29 stycznia 2021 r. 
doktor Artur Drobniak został wybrany na wiceprezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej. 

4. Dział Mediów i Komunikacji NIL  poinformował, że największa 
ogólnopolska organizacja  samorządu terytorialnego zrzeszająca w re-
gionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, przyznała 
tytuł Człowieka Roku 2020 Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Prof. 
Andrzejowi Matyi „ jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich 
pracowników ochrony zdrowia , walczących z oddaniem i poświęce-
niem o zdrowie i życie Polaków  w czasie największej od 100 lat pan-
demii COVID – 19”.  Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

  

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej   w Rzeszowie

z dnia  9  lutego  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes dr n. med. Wojciech Domka.

1. Prezes ORL dr Wojciech Domka poinformował zebranych o   pro-
pozycji  prezesów okręgowych izb lekarskich dotyczącej podpisania  
porozumienia  w sprawie współfinansowania modernizacji  programu 
FINN . Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie  miałaby zapłacić 14 000 
zł, w ratach po 1 000 zł  miesięcznie. 

Poddano pod głosowanie  wniosek o podpisanie porozumienia:
za głosowało  13 osób, przy 1 głosie wstrzymującym się i  1 głosie 
przeciwnym.

2. Kol.  Krzysztof Marchewka poinformował o propozycji przeprowa-
dzenia XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie drogą kore-
spondencyjną.  Wniosek poddano pod głosowanie : za  głosowało 14 
osób przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym. 

3. Podjęto uchwały :

Nr 8/2021  w sprawie przeprowadzenia XXXV Okręgowego Zjazdu Le-
karzy w Rzeszowie  w drodze korespondencyjnej 
Nr 9/2021 w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby człon-
ków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, 
utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie  IX kadencji
Nr 10/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Aleksandra Sikorska 
Nr 11/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Kornelia Mroszczyk 
Nr 12/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Justyna Bury 
Nr 13/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Karol Węgrzyn 
Nr 14/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Arkadiusz  Sulisz 
Nr 15/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Paweł Klecha 
Nr 16/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania  zawodu leka-
rza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Wiktor Gosztyła 
Nr 17/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Aleksandra Sikorska
Nr 18/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Kornelia Mroszczyk 
Nr 19/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Justyna Bury 
Nr 20/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Karol Węgrzyn 
Nr 21/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Julia Skibińska 
Nr 22/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Arkadiusz Sulisz 
Nr 23/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Paweł Klecha 
Nr 24/2021 w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza Wiktor Gosztyła 
Nr 25/2021  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej Izby – dotyczy lekarza 
Barbara Ciesielczyk 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej na 
dzień 9 marca 2021r.

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 
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dr hab. n. med. Radosław Chaber
prof. UR, Kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej KSW Nr 2 w Rzeszowie

Choroby nowotworowe występują u dzieci rzadko, w 
Polsce obserwuje się około 1200 nowych zachorowań rocz-
-nie (współczynnik zachorowalności wynosi 140-150/1 mln 
dzieci). Pomimo tego są one zaraz po urazach, wypadkach 
i zatruciach najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie 
wiekowej. W województwie podkarpackim na nowotwór 
złośliwy rocznie zapada ok 50-70 dzieci.

Biologia i przebieg choroby nowotworowej różnią się 
istotnie u dzieci i u dorosłych. Nowotwory u dzieci rosną 
zwykle gwałtownie, są agresywne i szybko dają przerzuty 
odległe. Najczęściej w tej grupie wiekowej występują no-
wotwory hematologiczne, czyli białaczki i chłoniaki, oraz 
guzy ośrodkowego układu nerwowego. Inne nowotwory, 
na które chorują dzieci, to: zwojak zarodkowy współczulny 
(neuroblastoma), nerczak płodowy (nephroblastoma, guz 
Wilmsa), siatkówczak (retino-blastoma), mięsak prążkowa-
nokomórkowy (rhabdomyosar-coma, RMS), mięsak kościo-
pochodny (osteosarcoma), mięsak Ewinga, nowotwory 
germinalne, wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma). No-
wotwory nabłonkowe, czyli raki, które dominują u ludzi 
dorosłych, u dzieci występują sporadycznie. Zachorowania 
na białaczki, mięsaki tkanek miękkich, np. RMS oraz na no-
wotwory ośrodkowego układu nerwowego występują u 
dzieci w każdym wieku. Retinoblastoma, neuroblastoma, 
hepatoblastoma i nephroblastoma występują głównie u 
niemowląt i dzieci młodszych, a złośliwe guzy kości i chło-
niaki u dzieci starszych i nastolatków.
Do powstania i rozwoju nowotworu dochodzi w wyniku 
najczęściej nabytych uszkodzeń genów, które odpowiada-
ją za kontrolę wzrostu, dojrzewania i podziałów komórki. 
Mutacja w kluczowych genach, które kontrolują te proce-
sy, powoduje, że komórka staje się niezależna od funkcjo-
nowania organizmu jako całości i zaczyna intensywnie się 
dzielić. Przestaje wtedy reagować na wszelkie sygnały ha-
mujące jej podziały. W przypadku nowotworów złośliwych, 
ich komórki potomne posiadają zdolność migracji drogą 
krwionośną lub limfatyczną do innych narządów (najczę-
ściej do płuc, kości i szpiku kostnego,
wątroby, węzłów chłonnych, mózgu), co prowadzi do po-
wstawania przerzutów. W wyniku tego dochodzi do stop-
niowego zaburzenia funkcjonowania poszczególnych na-
rządów i układów.
W większości przypadków zachorowanie tylko jednego 

dziecka w rodzinie wiąże się z nieznacznie większym ryzy-
kiem zachorowania u pozostałych dzieci. W rzadkich przy-
padkach mogą występować tzw. nowotwory rodzinne. 
W tym przypadku ryzyko zachorowania na nowotwór u 
członków danej rodziny jest duże, dlatego wymagają oni 
częstych badań profilaktycznych. Czynniki środowiskowe, 
takie jak zanieczyszczenie powietrza czy dym papierosowy, 
mają dużo mniejsze znaczenie w powstawaniu nowotwo-
rów u dzieci niż u dorosłych.

Objawy nowotworów wieku dziecięcego są bardzo róż-
no-rodne i mogą dotyczyć wszystkich układów i narządów 
człowieka. Często są to objawy mało specyficzne, które 
mogą występować w przebiegu innych, powszechnie wy-
stępujących chorób, np. uporczywa gorączka, osłabienie, 
wymioty, bóle kostne. Prowadzi to w wielu przypadkach 
do opóźnienia właściwej diagnozy. Inne niepokojące ob-
jawy, które mogą być związane z chorobą nowotworową 
u dziecka to:
- spadek masy ciała (lub brak przyrostów masy u niemowląt 
i najmłodszych dzieci),
- nocne poty,
- uczucie permanentnego zmęczenia,
- stały brak koncentracji,
- bóle głowy,
- powiększanie się węzłów chłonnych, które pozostają nie-
bolesne,
- charakterystyczne zmiany na skórze w postaci małych, 
czerwonych plamek – tzw. wybroczyny,
- skłonność do siniaczenia i krwawienia,
- przewlekająca się, niepoddająca się leczeniu infekcja,
- zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej,
- zaburzenia pamięci, mowy, widzenia i słuchu, a u młod-
szych dzieci utrata już zdobytych umiejętności,
- częste i nadmierne oddawanie moczu,
- przedwczesne (tzn. przed 8 r.ż. u dziewczynek i 9 r.ż. u 
chłopców) objawy dojrzewania płciowego,
- obecność masy guzowatej w jamie brzusznej,
- powiększenie wątroby i/lub śledziony,
- zasinienie oczodołów,
- stały, nasilający się ból kości w jednym miejscu, zwłaszcza 
u nastolatków w okolicy stawu kolanowego,
- ból kończyn dolnych
- niebolesne powiększenie się jądra u chłopców.

Pediatria

Nowotwory
wieku dziecęcego
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Proces diagnozowania i leczenia nowotworów u dzieci 
wymaga rozbudowanej bazy diagnostycznej oraz koopera-
cji dr hab. n. med. Radosław Chaber prof. UR, Kierownik Klini-
ki Onkohematologii Dziecięcej KSW Nr 2 w Rzeszowie wielu 
specjalistów. Dlatego musi się on odbywać w wyspecjalizo-
wanych ośrodkach onkologicznych dla dzieci, które zwykle 
znajdą się w strukturach uniwersytetów medycznych. Ca-
łość leczenia jest koordynowana przez pediatrę-onkologa, 
który prowadzi również chemioterapię. Współpracuje on 
ściśle z chirurgami, radioterapeutami, radiologami, histo-
patologami, anestezjologami wyspecjalizowanymi w in-
tensywnej terapii dzieci. Warunkiem osiągniecia sukcesu 
terapeutycznego jest też wysoko wykwalifikowana kadra 
pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, pracowników 
socjalnych, których rola w opiece nad dzieckiem i jego 
rodziną jest nie do przecenienia. W proces leczenia onko-
logicznego są także włączeni specjaliści z innych dziedzin 
medycyny, np. transplantolodzy, okuliści, laryngolodzy, 
dermatolodzy, ortopedzi, gastrolodzy, endokry-nolodzy, 
pulmonolodzy, genetycy, immunolodzy, specjaliści me-
dycyny paliatywnej, transfuzjologii. Pokazuje to jak bardzo 
skomplikowane i złożone jest współczesne leczenie chorób 
nowotworowych u dzieci.

Pełna diagnostyka choroby nowotworowej obejmuje 
wykonanie szeregu badań laboratoryjnych, obrazowych, 
genetycznych i molekularnych. Podstawą rozpoznania jest 
w każdym przypadku badanie histopatologiczne pod mi-
kroskopem tkanki pobranej na drodze biopsji/resekcji guza 
lub oceny rozmazu szpiku kostnego. Badania obrazowe 
(RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetycz-
ny, scyntygrafia, PET-CT) oraz niektóre badania laboratoryj-
ne (np. ocena szpiku kost-nego) określają umiejscowienie 
i zakres ogniska pierwotnego guza oraz obecność ewen-
tualnych przerzutów odległych. Obecnie ważnym elemen-
tem diagnostyki nowotworów są badania genetyczne i 
molekularne, które niejednokrotnie decydują o ostatecz-
nym rozpoznaniu oraz dają ważne informacje dotyczą-
ce prognozy. Dzięki temu można dostosować terapię do 
konkretnego chorego tak, aby jak najbardziej ograniczyć 
ryzyko powikłań, a jednocześnie zachować jak największą 
szansę na wyleczenie.
W ostatnich dekadach dokonał się olbrzymi postęp w le-
czeniu nowotworów dziecięcych. Obecnie potrafimy sku-
tecznie wyleczyć, w zależności od typu nowotworu i jego 
stadium zaawansowania, ok 80% dzieci. W przypadku nie-
których nowotworów, jak np. chłoniak Hodgkina, wyleczal-
ność sięga 95-98%, ale kiedy dojdzie do powstania prze-
rzutów odległych, to przeżycia w przypadku większości 
nowotworów sięgają zaledwie 20-40%. Warunkiem wyle-
czenia choroby nowotworowej jest eliminacja wszystkich 
komórek nowotworowych z organizmu. W przypadkach 
guzów zlokalizowanych można tego dokonać za pomocą 
zabiegu chirurgicznego. U dzieci zwykle dochodzi do roz-
siewu nowotworu już w momencie rozpoznania, dlatego 
w guzach złośliwych stosuje się równolegle leczenie sys-
temowe, czyli chemioterapię. W niektórych przypadkach 
ważnym uzupełnieniem leczenia chirurgicznego jest na-

promienienie (radioterapia) obszaru, w którym znajdowała 
się zmiana nowotworowa, lub dalej znajdują się jej pozo-
stałości po resekcji. Ma to szczególne znaczenie w lokali-
zacjach, gdzie chirurg nie ma możliwości wycięcia guza w 
całości, np. w przypadku guzów zlokalizowanych w twarzo-
czaszce lub ośrodkowym układzie nerwowym. Nieco inny 
charakter mają ostre białaczki. Występują one od samego 
początku jako choroba systemowa, która powstaje z ko-
mórek szpiku kostnego. Dlatego chemioterapia jest pod-
stawową metodą ich leczenia. W przypadkach opornych 
na cytostatyki dodatkowo stosuje się transplantację ko-
mórek macierzystych szpiku. Metoda ta wykorzystuje efekt 
dużych dawek cytostatyków lub napromienianie całego 
ciała jako przygotowanie do przeszczepu oraz późniejszą 
aktywność przeciwnowotworową limfocytów, które po-
-wstają z przeszczepionych od dawcy komórek macierzy-
stych. Potrafią one bardziej efektywniej wykrywać i niszczyć 
przetrwałe komórki białaczkowe. Niestety, w niektórych 
przypadkach limfocyty mogą także niszczyć prawidłowe 
komórki biorcy prowadząc do ciężkiego powikłania jakim 
jest choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Inną 
formą immunotera-pii są przeciwciała anty-GD2 w leczeniu 
neuroblastoma oraz terapia zmodyfikowanymi limfocytami 
T (tzw. CAR-T). W tej drugiej metodzie limfocyty pobrane od 
pacjenta są poddawane modyfikacji in vitro, która pozwala 
im bardziej skutecznie niszczyć komórki nowotworu. Dzięki 
immunoterapii oraz innym formom leczenia biologicznego 
ukierunkowanego na określone cele molekularne stało się 
możliwe wyleczenie części z tych pacjen-tów, którzy nie 
odpowiedzieli na leczenie konwencjonalne.

Śmiertelność w chorobach nowotworowych u dzie-
ci wynika z oporności komórek nowotworowych na za-
stosowane leczenie, ale też jest ona wynikiem powikłań 
prowadzonej chemioterapii i radioterapii. Dlatego postęp 
w leczeniu wspomagającym (np. profilaktyka i leczenie 
zakażeń, transfuzje preparatów krwiopochodnych itp.) 
znacząco przyczynił się do poprawy wyników leczenia. W 
przypadku infekcji niezwykle istotne jest wdrożenie agre-
sywnej antybiotykoterapii i/lub leczenia p/grzybiczego już 
w momencie wystąpienia pierwszych objawów, takich jak 
gorączka. Dlatego lekarze pierwszego kontaktu sprawujący 
opiekę nad dziećmi w trakcie intensywnego leczenia onko-
logicznego, w przypadku wystąpienia gorączki lub innych 
objawów infekcji, powinni jak najszybciej skierować pacjen-
ta do ośrodka specjalistycznego. Istotna jest również roz-
poznawanie tzw. późnych powikłań terapii onkologicznej, 
które mogą wystąpić wiele lat po jej zakończeniu, a które 
powodują istotne pogorszenie jakości życia ozdrowieńca 
oraz mogą skracać długość jego trwania. Do takich powi-
kłań zaliczają się wtórne nowotwory, uszkodzenie serca, 
zwłóknienie płuc, niewydolność narządów endokrynnych, 
przedwczesna menopauza itp.

dr hab. n. med. Radosław Chaber prof. UR,
Kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

KSW Nr 2 w Rzeszowie

Pediatria
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Mateusz  Dymek

Mnogie obrażenia ciała u chorych leczonych w 
Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Obrażenia i urazowe uszkodzenia ciała są jedną z trzech głównych 
przyczyn zgonów i ciężkich  powikłań prowadzących do kalectwa,  
niepełnosprawności i pourazowego inwalidztwa w wielu  krajach 
świata, w tym także w Polsce. Rozwój cywilizacyjny, konieczność 
częstego przemieszczania, stwarzają ryzyko wypadków komunika-
cyjnych, które są najczęstszą przyczyną obrażeń wielonarządowych 
w krajach rozwiniętych. Największym zagrozeniem dla współcze-
snej medycyny i chorych stanowią mnogie obrażenia ciała (MOC). 
Definiowane są jako  jednoczasowe występowanie uszkodzeń ciała 
zlokalizowanych w co najmniej dwóch anatomicznych okolicach 
ciała i każde  z tych obrażeń wymaga hospitalizacji oraz postępo-
wania i leczenia  specjalistycznegto. Większość mnogich obrażeń 
ciała należy do stanów  potencjalnego zagrożenia życia w  związku z 
uszkodzeniem funkcji ważnych organów i układów. Wymagają one 
szczególnego postępowania obejmującego między innymi leczenia 
wielospecjalistycznego. 
Rozwój technologii medycznych, postępy medycyny ratunkowej 
ostatniej dekady skutkuje tworzeniem i organizacją tzw. centrów 
urazowych, w których chorzy z obrażeniami i uszkodzeniami ciała 
mogą być leczeni kompleksowo, umożliwia to wielospecjalistyczne 
zaoptrzenie obrażeń i uszkodzeń oraz ich skutków. Dlatego istotne 
jest właściwe postępowanie z pacjentami,  u których  rozpoznano  
mnogie obrażenia ciała. 
Mnogie obrażenia ciała dotyczą również  pewnej  części chorych  le-
czonych w klinikach i oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej,  do 
których kierowani są  coraz częściej chorzy po  wypadkach komuni-
kacyjnych, w których  obrażeniom   szczękwo-twarzowym towarzy-
szą ciężkie obrażenia, złamania i uszkodzenia  innych części i okolic 
ciała. Dlatego interesujące wydawało się podjęcie projektu badaw-
czego na przykładzie chorych hospitalizowanych w  Klinki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  im. Fry-
deryka  Chopnia w Rzeszowie. 

Cel pracy
Celem pracy była: 
- retrospektywna  ocena epidmiologiczno-kliniczna chorych hospi-
talizowanych z powodu obrażeń części twarzowej czaszki, którym 
towarzyszyły mnogie obrażenia oraz innych okolic ciała w dwóch 
wybranych czasokresach obserwacji  obejmujące lata 1995-2000 i  
lata  2010-2015 w Oddziale, obecnie w Klinice Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowj Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F Chopina   w 
Rzeszowie. 
- zamiarem projektu badawczego było także porównanie  i wykaza-
nie potencjalnych różnic dotyczących. występowania, stopnia nasi-
lenia  i  ciężkości obrażeń oraz postępowania u chorych z MOC w 
latach 1995-2000 i 2010-2015.
- przedstawienie sposobów i kolejności wielospecjalistycznego po-
stępowania  u chorych ze złamaniami części twarzowej czaszki z to-
warzyszącymi obrażeniami innych okolic ciała, ktore  stosowano w 
klinice 
- wykazanie czy ogólnie dostępne skale oceny obrażeń ciała: ISS i 
ASCOT, Glessgow mogą być przydatne do oceny stanu klinicznego  
chorych z obrażeniami części twarzowej czaszki i towarzyszącymi im  
mnogimi obrażeniami ciała. 

Mateiał i metoda
Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy 
dokumentacji  medycznej 417 chorych hospitalizowanych z powo-
du mnogich obrazeń ciała w dwóch czasookresach hospitalizacji, tj. 
w latach 1995-2000 i w latach 2010 do 2015. W pracy wykorzysta-
no historie chorób, księgi operacyjne, księgi ruchu chorych i karty 

leczenia ambulatoryjnego chorych leczonych w Klinice Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rze-
szowie. Kryterium wlączenia  do badań stanowili chorzy, u których 
złamaniom części twarzowej czaszki towarzyszyły wielomiejscowe i 
wielonarządowe obrażenia w zakresie innych narządów i okolic ciała, 
którzy posiadali pełną dokumentację

Wyniki
Wiek chorych wahał się w granicach od 6 do 80 roku życia. Średnia 
wieku wynosiła 37,1 lat.  Nie obserwowano różnic dotyczących wieku 
leczonych pacjentów w obu czasookresach  obserwacji. Grupa 417 
chorych hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Szczękowo Twarzowej  
w Rzeszowie, którzy spełniali  kryteria właczenia  do badania  należy 
analizować jako osoby z mnogimi obrażenia ciała (MOC), na które 
składały się złamania części twarzowej czaszki, oraz obrażenia innych 
narządów i okolic ciała. Jako obrażenia towarzyszące, które  uszere-
gowano w sześciu grupach: obrażenia układu nerwowego, obraże-
nia klatki piersiowej, obrażenia kończyny górnej i obręczy barkowej, 
obrażenia kończyny dolnej i miednicy ,obrażenia klatki piersiowej i 
obrażenia kręgosłupa. 
W zakresie złamń struktur częśći twarzowej czaszki w grupie 417 cho-
rych wyróżniono powierzchowne obrażenia twarzy, obrażenia tka-
nek miękkich i struktur kostnych części twarzowej czaszki oraz izolo-
wane złamania  szczekowo-twarzowe.  Najliczniejszą grupę stanowili 
chorzy z obrażeniami tkanek miękkich i struktur kostnych, stwierdzo-
no je u 214 chorych, w tym 36,4% chorych leczono w latach 1995-
2000 zaś 75,6%. w latach 2010-2015
W analizowanych okresach pięcioletnich, tj. 1995-2000 i 2010-2015 
najcześciej złamaniom części twarzowej czaszki towarzyszyły obraże-
nia w zakresie ośrodkowego układu nerwowego, które  stwierdzono  
u 289 chorych, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic ich wy-
stępowania w obu okresach leczniczych. Złamania kończyny dolnej 
i miednicy stwierdzono u 90, tj. 21.5 % chorych ze złamaniami kości 
części twarzowej czaszki. Częściej obrażenia te towarzyszyły złama-
niom szczęk w II okresie obserwacji. Stwierdzono je u 71,1% chorych 
co było istotną różnicą p<0.001 w porównaniu do okresu I (28.9%). 
Obrażenia klatki piersiowej towarzyszyły 17,7% ogółu chorych ze zła-
maniami kości twarzowej części czaszki. Obserwowano je również 
statystycznie częściej w II okresie leczenia, tj u 55 (74,3%) chorych w 
porównaniu do lat 1995-2000 - u 19 (25,7%) chorych.
U 72 chorych z uszkodzeniami części twarzowej czaszki, co stanowi-
ło 15,2% stwierdzono złamanie kończyny górnej i obręczy barkowej. 
Częściej, bo u 51 (70.8%) pacjentów stwierdzono te obrażenia w latach 
2010-2015 w porównaniu z okresem I, kiedy leczono 21 (29,2%) cho-
rych. Różnice te były istotne statystycznie dla p<0.01.
Kolejna grupa obrażeń, które towarzyszyły złamaniom szkieletu kost-
nego części twarzowej czaszki dotyczyła kręgosłupa, które stwierdzo-
no u 8.3% ogółu chorych i były one częściej spotykane u chorych w II 
okresie obserwacji, p<0.001. Obrażenia jamy brzusznej w analizowa-
nym materiale klinicznym rzadziej w porównaniu do innych obrażeń 
towarzyszyły złamaniom części twarzowej czaszki. Stwierdzono je u 
26 pacjentów. 
Ogólnie potwierdzono częstsze występowanie obrażeń towarzyszą-
cych u chorych leczonych w  II okresie  obserwacji (p<0,01).
W leczeniu obrażeń róznych części  ciała  stanowiące podstawę MOC 
wyróżniono sposoby leczenie zachowawczego i  operacyjne, które 
było dostosowane do poszczególnych okolic ciała.
W zakresie  zaoptrywania złamań części twarzowej czaszki w latach 
1995-2000, częściej stosowano lmetody zachowawczo-ortopedycz-
ne wykorzystując szyny nazębne i unieruchomienie międzyszczęko-
we, szyny oraz szyno-protezy laboratoryjne zwlaszcza 
u chorych bezębnych. W II okresie obserwacji częściej złamania za-
opatrzono za pomocą osteosyntezy minipłytkami  tytanowymi, 
głównie z dostepu wewnatrzutnego.
Nie obserwowano różnic w zaopatrywaniu złamań  sposobami chi-
rurgiczno-ortopedycznymi w obu okresach obserwacji.
Na  podstawie przeprwadzonych analiz przedstawiono wnioski:

Wnioski:
1. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost liczby chorych  hospi-
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Doktoraty

talizowanych z powodu MOC w latach 2010-2015 w porównaniu 
do lat 1995-2000, których najczęstszą przyczyną były wypadki ko-
munikacyjne.
2. Obrażenia  innych okolic ciała  stanowiące podstawę MOC najczę-
ściej towarzyszyły złamaniom  górnego i środkowego piętra  czę-
ści twarzowej czaszki. Wśród obrażeń towarzyszących  złamaniom i 
uszkodzeniom części twarzowej czaszki najczęściej  stwierdzono ob-
rażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz częstsze występowa-
nie  obrażeń w obrębie narządu ruchu - zwłaszcza kończyny dolnej.
3. Wykazano istotne statystycznie różnice w sposobach postępowa-
nia  z MOC i towarzyszącymi obrażeniami szczękowo-twarzowymi w 
obu okresach obserwacji. 
Stwierdzono częstsze pierwotne zaopatrywanie obrażeń w zakresie 
chirurgii szczekowo-twarzowej w okresie II. W badanym materiale naj-
częstrzym modelem kolehności hospitalizacji było: chirurgia szczęko-
wo-twarzowa-ortopedia i traumatologia,  OIT- chirurgia  ogólna-chi-
rurgia szczękowo-twarzowa,  OIT-ortopedia i traumatoogia- chirurgia 
szczękowo-twarzowa. 
W postępowaniu leczniczym zaobserwowano wzrost częstości 
udziału chirurga szczękowo-twarzowego w leczeniu MOC.
4. W okresie I  najczęściej do zaopatrywania obrażeń części twarzowej 
czaszki wykorzystywano leczenie zachowawczo-ortopedyczne oraz 
chirurgiczno-ortopedyczne, zaś w II okresie obserwacji częściej sto-
sowano operacyjne zespolenie złamań. Stwierdzono również wzrost 
zaopatrzenia chirurgicznego obrazeń w zakresie narządu ruchu.
5. Skróceniu uległ czas od urazu do momentu przyjęcia do oddziału, 
oraz czas hospitalzacji  w drugim okresie obserwacji, co jest związane 
z zastosowaniem nowoczesnych technik  operacyjnych.
6. Ocena ciężkości obrażeń wg skali ISS i ASCOTT wykazała, że ob-
rażenia ciała były cięższe i bardziej nasilone w II okresie obserwacji.  
Skale te mogą być przydatne do oceny ciężkości MOC ze wspó-
istniejacynu obrażeniami części twarzowej czaszki  w codziennej 
praktyce klinicznej.

Endometrioza jest częstą chorobą, występująca u 5–10% kobiet w 
wieku reprodukcyjnym. Ogniska endometriozy mogą być zlokalizo-
wane w narządzie płciowym – jako endometrioza genitalna, i poza 
narządem płciowym – jako endometrioza pozagenitalna. Bardzo czę-
stą lokalizacją endometriozy genitalnej są jajniki, gdzie endometrioza 
przybiera postać cyst endometrialnych. Cysty endometrialne oraz ich 
leczenie zmniejszają rezerwę jajnikową. Dlatego poszukuje się metod 
leczenia ograniczającego ten niekorzystny wpływ.
Cel pracy: Celem pracy jest zbadanie skutków wprowadzenia do wy-
łuszczania cyst endometrialnych techniki hydrodysekcji, czyli przed-
operacyjnego rozdzielania ścian cysty od jajnika.
Materiał i metoda: Prospektywne badanie było prowadzone po uzy-
skania zgody Komisji Bioetycznej UR na grupie 53 kobiet zakwalifiko-
wanych do laparoskopowego wyłuszczania cyst endometrialnych. W 
drodze randomizacji wyłoniono z tej populacji dwie grupy: grupę I, w 
której stosowano klasyczną metodę wyłuszczania, i grupę II, w której 
wyłuszczanie było poprzedzone hydrodysekcją z użyciem soli fizjolo-
gicznej.
Wyniki: Stwierdzono, że hydrodysekcja:
•	zwiększa	częstość	usuwania	w	całości	cysty	endometrialnej	 (69,2%	
vs 22,2%, p  =  0,006)
•	 zmniejsza	 częstość	 fragmentacji	 cysty	 endometrialnej	 (30,8%	 vs	
77,8%, p  =  0,006)
•	zmniejsza	częstość	usuwania	wraz	z	cystą	fragmentu	zdrowego	doj-
rzałego jajnika (14,3% vs 0%, p  <  0,01)
Nie stwierdzono, by hydrodysekcja skracała czas operacji, wpływała na 
częstość szycia jajnika, zmniejszała pooperacyjny spadek AMH i łago-
dziła ból pooperacyjny. 
Całość stwierdzonych w badaniu randomizowanym pozytywnych 
zmian po zastosowaniu hydrodysekcji skłania do rekomendowania 
tej metody przy wyłuszczaniu endometrioma w praktyce klinicznej.

Bogusław Marek Gawlik

HYDRODYSEKCJA W LAPARASKOPOWYM
USUNIĘCIU ENDOMETRIOZY JAJNIKA
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Szkolenia

XV Podkarpacka i IV Międzynarodowa Konferencja
Naukowo - Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Komisji Stomatologicznej 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
Implantologia i Ortodoncja-filary 
współczesnego leczenia komplekso-
wego  to tematy XV Podkarpackiej i IV 
Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wo - Szkoleniowej Lekarzy Dentystów 
Komisji Stomatologicznej Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie. Odbyła 
się ona w dniach 22 stycznia 2021 oraz 
13 lutego 2021. 

Pierwszy dzień konferencji był skierowa-
ny do wszystkich lekarzy praktyków, a 
drugi stanowił prezentację tematów, któ-
re mogą interesować także specjalistów 
w tych dziedzinach stomatologii. Dobór  
wykładowców zaproszonych do wygło-
szenia wykładów gwarantował ich wysoki 
poziom,  co spotkało się z wysoką oceną 
uczestników za co organizatorzy serdecz-
nie dziękują. Była to pierwsza konferencja 
OIL w Rzeszowie przeprowadzona online. 
Wiązało się to z nowymi wyzwaniami dla 
organizatorów oraz dużą pracą przygoto-
wawczą. W konferencji brali udział lekarze 
z Polski, Słowacji i Węgier. Wykłady były 
tłumaczone na język polski oraz angielski. 
Dzięki temu udogodnieniu uczestniczyli w 
nich też goście z innych krajów zaproszo-

nych przez organizatorów. Głównym orga-
nizatorem oraz pomysłodawcą konferencji 
był lek. dent. Radosław Maksymowicz. Wy-
kłady w języku polskim wygłosili - Prof. dr 
hab. n. med. Marzena Dominiak , Prof. dr 
hab. n.med. Tomasz Gedrange , Dr n.med 
Dariusz Pituch , Dr n. med. Agnieszka Pa-
cyk, Lek. dent. Jakub Munk , lek.dent. Da-
riusz Paliga. Wykłady w języku angielskim 
wygłosili Dr Pablo Echarri oraz Dr Sally Ca-
rolina Laforest. 

Zapraszamy na kolejne Konferencję orga-
nizowane przez Komisję Stomatologiczną 
ORL w Rzeszowie oraz na bardziej kame-
ralne formy edukacyjne w siedzibie OIL w 
Rzeszowie.

Tegoroczną Konferencję zakończył Hy-
brydowy Bal Lekarza , jego fotograficzne 
wspomnienie poniżej 

Lek.dent Dariusz Paliga

Takiego balu jeszcze  nie było
Czyli Hybrydowy Bal Lekarza  2021

Zanim przejdę do wydarzeń z soboty 13 lutego 2021, wrócę do 
balu,  który miał miejsce rok wcześniej, a dokładnie 15 lutego 
2020. Był to klasyczny Bal Lekarza , jeżeli mogę użyć takiego słowa 
w obecnie zaistniałej rzeczywistości. Bal, którego mottem prze-
wodnim były lata 50-te ubiegłego stulecia. Miał on wypróbowaną 
formułę i był fantastyczny, tak jak zdążyliśmy się do tego przyzwy-
czaić poprzez wcześniejsze edycje. Bardzo sympatyczną atrakcją 
imprezy była obecność samego króla rock`n·rolla Elvisa Presleya. 
Bawił nas swoją  muzyką, chętnie pozował do zdjęć i jak przystało 
na wyjątkową postać, w pewnym momencie rozdwoił się i na par-
kiecie było już dwóch Elvisów. Tym drugim, a może jednak pierw-
szym, bo to on witał zaproszonych gości i rozpoczął ten bal, był 
gospodarz całego zamieszania, czyli dr Radosław Maksymowicz. 
Sprawozdanie z tego balu nie zaistniało w naszym  biuletynie, po-
nieważ kilka dni później cały świat zainteresowany był tylko jed-
nym tematem, również związanym z medycyną, ale tym razem od 
tej nieprzyjemnej strony.  Pamiętam tamten wieczór sprzed roku. 
Wszyscy uczestnicy balu uznali go za jeden z najlepszych w hi-
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Hybrydowy bal lekarza

storii, ale gdy po kilku dniach cały świat się 
zatrzymał i ludzie zatrzasnęli drzwi swoich 
domów, to świadomość uczestnictwa w 
ostatnim w tym czasie balu, nabrała szcze-
gólnego znaczenia .

Od tego wspaniałego balu upłynął cały 
rok. Rok trudny dla nas wszystkich, pełen 
wyzwań. Z jednej strony stres i niepew-
ność  związana z brakiem klarownych 
procedur medycznych pozwalających na 
racjonalne działanie naszej grupy zawodo-
wej, a z drugiej, czas alienacji i ograniczania 
do niezbędnego minimum kontaktów to-
warzyskich i społecznych. Czy w zaistniałej 
sytuacji jest miejsce na zabawę, czyli nasz 
tradycyjny już Bal Lekarza? Kto zetknął się 
z dr Radkiem Maksymowiczem, ten wie, 
że on tak łatwo się nie poddaje.  Apatia i 
bezsilność  to pojęcia mu nieznane. Prócz 
swojej pracy zawodowej, jak zwykle dokłada wszelkich starań aby 
naszą zapracowaną  medyczną społeczność  zrelaksować dosko-
nałą zabawą. Oczywiście ( to słowo obecnie robi zawrotną karierę 
we wszystkich doniesieniach medialnych, gdy tłumaczy się, że 
jakąś instytucja prowadzi działalność) w zaistniałej rzeczywisto-
ści  nie było możliwe spotkać się w formie dotąd praktykowanej. 
Gospodarz przedsięwzięcia  zatem zawitał w naszych domach za 
pośrednictwem  obecnie promowanych technologii cyfrowych. 
Nawiasem mówiąc, jedną z atrakcji Jesiennego balu z roku 2019 
była możliwość wejścia do wirtualnego świata za pomocą zna-
nych już chyba wszystkim wirtualnych gogli. Czyżby dr Maksy-

mowicz przypadkiem wprowadził nas już wtedy w nadchodzącą 
rzeczywistość?

Bal w domu brzmi trochę groteskowo. Jeden ze znanych dow-
cipów mówi, że” w tym roku spędzę Sylwestra na białej sali”, czyli 
znany nam wszystkim bal pod tytułem  Sylwester z Jedynką, czy 
innymi stacjami telewizyjnymi. Ale nie dla  nas taka nudna rzeczy-
wistość .  Plan opracowany przez dr Maksymowicza przebił tzw 
zawodowców ze świata mediów. Bo przecież nie tylko oczy nasze 
były karmione, ale i podniebienia mogły rozkoszować się ciekawy-
mi smakami.  Czy przez żołądki  trafiono do naszych serc? Myślę 

że tak, bo tzw odsłon na kanale You Tube było 
ponad 250. Kurierzy dostarczyli do  naszych do-
mów łososia w sezamie, z ryżem basmati z limon-
ką, fasolką szparagową i kimchi. A także butelkę 
wytrawnego wina białego bądź czerwonego. Ja 
wybrałem białe wino, które okazało się bardzo 
lekkim o smaku owocowym z wyczuwalną nutką 
jabłek. Wieczór umilał nam pan Maurycy Polań-
ski znany wielu z Kabaretu Pod Wyrwigroszem, 
pani Agata Matusik, skrzypaczka którą mielimy 
już okazję słuchać podczas wcześniejszych edy-
cji  balu lekarza na żywo. Co zaś się tyczy tańca to 
mogliśmy podziwiać młodych adeptów tej sztu-
ki, którzy tzw ramę trzymają od pierwszych do 
ostatnich kroków na parkiecie. Mam nadzieję że 
byli wśród nas tacy co nie oparli się żywiołowym 
rytmom w wykonaniu Adama Asanowa i zespołu .

Bardzo miłym gestem ze strony organizatora im-
prezy było umożliwienie bezpłatnego dostępu 
do transmisji wydarzenia dla wszystkich koleża-
nek i kolegów naszej Izby Lekarskiej, zwłaszcza w 
obecnych czasach, gdzie za zwykłe lateksowe rę-
kawiczki przychodzi nam płacić jak za luksusowe 
towary.

Bal Lekarza 2021 będziemy pamiętać jako sym-
patyczne wydarzenie w specyficznym okresie 
naszego życia , ale jednocześnie  będziemy ży-
wić nadzieję, że kolejne edycje umożliwią nam 
doświadczyć  fantastycznych spotkań naszej spo-
łeczności w tzw REALU !!!!

lek.dent. Artur Czurczak
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Co nowego
w neurorehabilitacji?
Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia neurolo-
giczne i urazy stanowią 6,3% globalnego obciążenia choroba-
mi. Są to najbardziej rozpowszechnione stany kliniczne wpły-
wające na życie z niepełnosprawnością. Spośród zaburzeń 
neurologicznych najczęstsze są choroby mózgowo-naczynio-
we, takie jak udar mózgu. Warto podkreślić, że ponad miliard 
ludzi na świecie cierpi z powodu jakiejś formy niepełnospraw-
ności. Liczby te prawdopodobnie wzrosną w nadchodzących 
latach ze względu na starzenie się społeczeństwa. 

Wczesna konwencjonalna rehabilitacja wpływa na poprawę funk-
cjonowania pacjentów po udarze mózgu. Jednak powrót do 
zdrowia nie zawsze jest zadowalający. Niespełna 20% pacjen-
tów powraca w pełni do aktywności zawodowej i życia towa-
rzyskiego. Stąd potrzeba poszukiwania bardziej skutecznych i 
dostosowanych do możliwości funkcjonalnych protokołów tera-
peutycznych, aby zmaksymalizować efektywność uzyskiwanych 
wyników oraz poprawić jakość życia pacjentów. Naprzeciw tym 
potrzebom wychodzą wciąż rozwijające się nowoczesne techno-
logie wspomagające proces neurorehabilitacji. Ich skuteczność 
znajduje potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Urządze-
nia te wspomagają ćwiczenia ruchowe poprzez nasilenie infor-
macji zwrotnej wpływają na pobudzenie plastyczności mózgu i 
poprawę funkcjonalną pacjenta. Wykorzystują one zjawisko biofe-
edbacku i angażują wiele zmysłów. 

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój nowoczesnych urzą-
dzeń wykorzystywanych do rehabilitacji. Należą do nich między 
innymi: urządzenia do zogniskowanej wibracji, do pracy w wirtu-
alnej rzeczywistości oraz roboty do reedukacji chodu.
Technologia ta ma długą historię sięgającą wczesnych lat 90 XX 
wieku. Na Podkarpaciu w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego, a następnie w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
wprowadzano oryginalne platformy hydrauliczne i dynamome-
tryczne oraz laski i kule sygnalizacyjne do ćwiczeń równowagi i 
rehabilitacji chodu pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego 
układu nerwowego. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój tego 
typu urządzeń. Różnią się one obecnie pod względem konstrukcji 
mechanicznej i architektury stosowania. 

URZąDZENIA ZROBOTYZOWANE W TERAPII Z PACJENTEM 

(vibramoov, robot stacjonarny i egzoszkielet do reedukacji chodu). 

Jednym z głównych wyzwań neurorehabilitacji jest zachowanie 
lub przywrócenie koordynacji między motoryką (ruchem aktyw-
nym) a powiązanymi informacjami neurosensorycznymi.

VIBRAMOOV I ZOGNISKOWANA WIBRACJA

Urządzenie Vibramoov (Ryc. 1) oferuje wsparcie konwencjonal-
nej terapii poprzez utrzymanie funkcjonalnej interakcji między ru-
chem a propriocepcją. Moduły wibracyjne umieszczone na ciele 
pacjenta stymulują układ nerwowy za pomocą odczuć sensorycz-
nych występujących podczas naturalnego ruchu. Zogniskowana 
wibracja może zostać bezpiecznie zastosowana na bardzo wcze-
snym etapie usprawniania, co wpływa na zmaksymalizowanie 
tempa powrotu utraconych funkcji motorycznych. Długotrwały 
bezruch wywołuje skutki, które mogą być trudne do przezwycię-
żenia, gdy terapia z pacjentem jest opóźniona. 
Przeprowadzone badania kliniczne wskazują, że zogniskowana 
wibracja mechaniczna stanowi skuteczny i bezpieczny element 
neurorehabilitacji mającej na celu poprawę funkcji i zmniejszenie 

Artykuł sponsorowany
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Ryc. 2 a) RoboGait 

b) Ekso Bionic

PODSUMOWANIE 

Podsumowując w związku ze `zmianami demograficznymi w Pol-
sce istnieje ogromna potrzeba rozwoju i testowania innowacyj-
nych strategii interwencyjnych indywidualnie dopasowanych do 
wymagań pacjenta i opracowywanych przez interdyscyplinarny 
zespół terapeutyczny. Aby interwencja była skuteczna, powinna 
zostać skoncentrowana i spersonalizowana na problemach pa-
cjenta. Podejście takie wymaga elastyczności rozwiązań, takich jak 
dopasowanie połączenia nowoczesnej technologii i konwencjo-
nalnego procesu rehabilitacji do różnych cech, możliwości oraz 
preferencji pacjenta. Ważne jest również poza usprawnianiem za-
pewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki długoterminowej 
i geriatrycznej. 

Opracowanie:
Dr n. o zdr. Agnieszka Wiśniowska-Szurlej 

Dr n. med. Joanna Grzegorczyk 

spastyczności u pacjentów po udarze mózgu. Sugeruje się, że włą-
czenie zogniskowanej wibracji do konwencjonalnej interwencji fi-
zjoterapeutycznej może przynieść lepsze efekty niż standardowa 
fizjoterapia. 

Ryc. 1. Vibramoov 
Żródło: Centrum Rehabilitacji Donum Corde Budy Głogowskie koło Rzeszowa

Robot stacjonarny i egzoszkielet do reedukacji chodu 

Typowe roboty do reedukacji chodu obejmują duże stacjonarne 
systemy, wyposażone w bieżnię, system odciążenia pacjenta oraz 
monitor z biofeedbackiem. Zaliczyć do nich możemy urządzenia, 
takie jak Robogait (Ryc. 2, a), Lokomat czy system LOPES. Istnieją 
również znacznie lżejsze urządzenia przeznaczone do przemiesz-
czania się, takie jak egzoszkielety Ekso Bionic (Ryc. 2, b), Indego 
oraz Rewalk. Wspólną cechą robotów rehabilitacyjnych jest ich 
wyposażenie w czujniki ruchu i siły, które umożliwiają ocenę funk-
cji pacjenta oraz wykonanie lub wspomaganie jego lokomocji. Za-
pewnia to możliwość zastosowania wysoce powtarzalnych proto-
kołów ćwiczeń i odpowiednio dopasowanej interakcji do zmiany 
stanu zdrowia pacjenta. Pomimo rosnącej liczy doniesień nauko-
wych, niewiele jest wysokiej jakości badań klinicznych oceniają-
cych skuteczność fizjoterapii wspomaganej robotami. Autorzy ba-
dań sugerują jednak, że terapia z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii należy do najskuteczniejszych technik rehabilitacji 
kończyn górnych i dolnych. Wykazano również, że trening chodu 
wspomagany robotami w połączeniu ze standardową fizjoterapią 
stwarza większe szanse na odzyskanie niezależnego chodu niż 
sam trening chodzenia. 

Artykuł sponsorowany
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Lek. Mieczysław Maziarz
(ur. 4 maja 1949 r. w Ulanowie,

zm. 5 grudnia 2020 r. w Kolbuszowej)

Mieczysław Maziarz lekarz, senator VI kadencji 
urodził się 4 maja 1949 r. w Ulanowie. W 1973 r. 
ukończył studia na  Akademii Medycznej w Lu-
blinie. Od 1973 r. rozpoczął pracę na Oddziale 
Wewnętrznym w Kolbuszowej. W 1974 r. został 
kierownikiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w 
Wilczej Woli. Brał czynny udział w powstawa-
niu Ośrodka Sztucznej Nerki w Kolbuszowej. W 
1979 r. uzyskał I stopień, a w 1987 r.  - II stopień 
specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1993 r. 
Ośrodek Sztucznej Nerki został przemianowany 
na Oddział Sztucznej Nerki, w którym doktor Ma-
ziarz został ordynatorem. W 1998 r. za zgodą kon-
sultanta regionalnego prof. Sułowicza, utworzo-
no funkcjonujący w obecnym kształcie Oddział 
Nefrologii i Dializoterapii Szpitala Powiatowego 
w Kolbuszowej. W 1999 r. doktor Maziarz uzyskał 
specjalizację w dziedzinie nefrologii. 

Mieczysław Maziarz przyczynił się do rozkwitu 
nie tylko kolbuszowskiej nefrologii, ale również 
podkarpackiej. Do jego zespołu dołączyli dr W. 
Zarębski i dr K. Tęcza. 

W Oddziale Nefrologii i Dializoterapii leczo-
nych było ponad 1000 pacjentów rocznie, wyko-
nywanych około 8000 zabiegów hemodializ, a w 
poradni nefrologicznej udzielanych ponad 4000 
porad specjalistycznych.

Doktor Maziarz pełnił od 1999 r. pełnił funkcję 
radnego powiatowego, a w 2005 r. został senato-
rem VI kadencji z okręgu rzeszowskiego.

Jako wieloletni przewodniczący Rady Parafial-
nej przy Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w 
Kolbuszowej doktor Maziarz działał na rzecz roz-
woju parafii. Za wieloletnie  zasługi dla kościoła 
katolickiego Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny 
przyznał doktorowi odznaczenie „Bene Merenti”.

Przez Prezydenta Andrzeja Dudę pośmiertnie 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Jako syn jestem niezmiernie dumny i wdzięcz-
ny Tacie, a jako lekarz czuję się wyróżniony i 
zaszczycony, że mogłem pracować z tak wspa-
niałym lekarzem i mentorem, który do każdego 
pacjenta podchodził jak do spotkania człowieka 
z człowiekiem. Tato pozostanie dla mnie na za-
wsze wzorem do naśladowania.

Lek. Mirosław Maziarz

Wspomnienia

Śp. dr Barbara Duhl
* 29.06.1943 + 10.02.2021

lekarz pediatra, społecznik,
dobry Człowiek

Dawać siebie innym…
to Jej motto życiowe

 
Czyniła to z pasją, bez rozgłosu, z 

uśmiechem i empatią. Nie było to łatwe, 
bo przez klika lat zmagała się z ciężką, nie-
uleczalną chorobą. Przyjmowała to z poko-
rą, nie narzekając i angażując się bez reszty 
w pracę Podkarpackiego Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie. Całe zawodowe życie 
służyła trudnym, bo małym pacjentom, i 
przez wiele lat najtrudniejszym, nieuleczal-
nie chorym, wymagającym postępowania 
paliatywnego. „Mały pacjent mówi mało 
albo wcale, rodzice i opiekunowie za dużo”. 
Doktor Barbara była oszczędna w słowach, 
wielkoduszna, mogła być naukowcem, 
wybrała służbę potrzebującym. Od 1989 
roku była wzorem zaangażowania w pra-
ce  samorządu lekarskiego tworząc jego 
struktury. Narażała się w stanie wojennym 
organizując Solidarność służby zdrowia, 
czyniła to, „bo tak trzeba było”. Całym ser-
cem pomagała aresztowanym, internowa-
nym, wspierając ich rodziny. To niezwykłe, 
a ciche, bez fanfar i zbędnych słów zaan-
gażowanie dr Barbary Duhl doceniono w 
środowisku lekarskim przyznając Jej przed 
kilku laty odznaczenie Meritus pro Medicis.

Wyniesione z patriotycznego domu 
hasło Bóg Honor Ojczyzna w jej wykonaniu 
nie było czczym zawołaniem. Mieszkając w 
Łańcucie i Rzeszowie całe życie pozostała 
kresowianką. Przez wiele lat organizowała 
pomoc charytatywną i lekarską dla domu 
dziecka w Załuczu koło Śniatynia, gdzie 
kiedyś jej babcia była kierowniczką szkoły.

Rodzice Basi, Janina i Stanisław Duhlo-
wie byli również lekarzami. W czasie wojny 
pracowali w Instytucie do Badań nad Ty-
fusem Plamistym u profesora Rudolfa We-
igla we Lwowie, angażując się też w dzia-
łalność podziemną. Po wojnie państwo 
Duhlowie zorganizowali „primaaprilisowy” 
szpital (powstał 1 kwietnia 1946 w   Łań-
cucie. To zaangażowanie na rzecz chorych 
wyniosła Basia z własnej dużej, wielopoko-
leniowej rodziny. Rodzina była dla Niej siłą i 
oparciem, a Ona dla rodziny ukochaną Cio-
cią i Babcią dla przyszywanych wnuków. 

Zawsze mówiliśmy o Niej - Basia

Nie Barbara, nie Baśka, ale właśnie Basia 
i to zdrobnienie chyba najlepiej Ją charak-
teryzowało. Osobę o niezwykłej ludzkiej 
dobroci, pediatrę o dużej lekarskiej wrażli-
wości ale i kobietę o  tej rzadko obecnie 
spotykanej skromności, która sprawiła, że 
niezbyt często wspominała o swej pracy 
związkowej i opozycyjnej. A mogłaby wie-
le opowiedzieć. O swej pracy w „Solidarno-
ści”, o pomocy medycznej dla internowa-
nych, o działalności w Komitecie Pomocy 
Internowanym, Aresztowanym, Skazanym 
,Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom, 
o współpracy z Prymasowskim Komitetem 
w Warszawie...Czasami wypytywaliśmy Ją 
o te trudne czasy stanu wojennego. Opo-
wiadała, ale w tych opowieściach to  za-
wsze  Jej koleżanki i koledzy mieli zasługi. A 
Ona? To był Jej obowiązek, tak trzeba było 
robić i tyle.

O Jej działalności na Kresach też nie 
wiedzieliśmy do czasu, gdy zwróciła się do 
nas o pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w 
Załuczu.  Bo to o dzieci chodziło, to prze-
cież dla dzieci...No własnie,dla dzieci Basia 
była gotowa zrobić wszystko. Starsi kole-
dzy pamiętają, jak od podstaw budowała 
na naszym terenie opiekę nefrologiczną 
nad dziećmi, ile wysiłku wkładała we wpro-
wadzanie nowych metod diagnostycz-
no-leczniczych, jak bardzo przeżywała 
wszystkie niepowodzenia w terapi ,wy-
nikające w owym czasie głównie z braku 
dostępności do nowoczesnych metod 
leczenia. Ale ci wszyscy, którym pomogła 
do dzisiaj mają Ją we wdzięcznej pamięci. 
Wielu z nich nie powie o Niej inaczej ,niż „ 
moja doktor Duhl”.

Z małymi pacjentami została do końca. 
Już na emeryturze, już sama ciężko chora, 
ale swoją wiedzą i doświadczeniem wspie-
rała Hospicjum dla Dzieci.

I odeszła.
Cicho, skromnie.
Jak to Basia. 

Koleżanki i koledzy pediatrzy.

Dziedzictwo i fenomen Kresów, bogactwo 
pogranicza kultur i chwalebna przeszłość 
oraz straszliwe wydarzenia ludobójstwa 
ostatniej wojny, miały ogromny wpływ na 
osobowość doktor Basi.

Dziękuję Ci, Basiu, za te z pasją i łzą w 
oku prowadzone rozmowy kresowe… nie-
dokończone. Pozostaną one na zawsze w 
mojej wdzięcznej pamięci.

To była radość i zaszczyt cieszyć się 
Twoją przyjaźnią. Odeszłaś na chwilę, na 
inny dyżur, z naręczem dobrych uczynków. 
Dziękuję Ci, Basiu!

Jola Kluz-Zawadzka
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Rozmowa z lek. med. Antonim Rożkiem specjalistą ginekologii i położnictwa w Szpitalu im. PCK w Nisku

 

Lekarz - rajdowiec. Takiego zestawienia jeszcze nie mieliśmy 
w naszej rubryce. Jak to się zaczęło panie doktorze?
 
Przyznam, że nie poznałem innego lekarza ginekologa - rajdowca, 
być może jestem jedyny? To było moje marzenie od dzieciństwa, 
motoryzacja mnie zawsze interesowała. Zdając na studia medycz-
ne  w Krakowie powiedziałem mamie, że jak się nie dostanę, to 
znajdę na AGH kierunek, który pozwoli mi w przyszłości zostać 
kierowcą rajdowym. Dostałem się na medycynę ale o motoryzacji 
nie zapomniałem.

Miał pan w czasie studiów  kontakt z motoryzacją?

Studiowałem w Krakowie, to była końcówka lat dziewięćdziesią-
tych. Rajd Krakowski  był wtedy eliminacją  Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski i równocześnie eliminacją  Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Europy.To było najważniejsze wyda-
rzenie rajdowe w Polsce i najpiękniejsze lata świetności dla raj-
dów.  Miałem więc tę przyjemność, że mogłem tam być, oglądać 
na żywo te piękne auta i tych wspaniałych kierowców, wszystko 
było w zasięgu kilku metrów. Wtedy Krzysztof Hołowczyc z Macie-
jem Wisławskim zdobywcy tytułu Mistrzów  Europy, jechali pięk-
nym Subaru Imprezą WRC, moim samochodem marzeń. To było 

niesamowite wrażenie, kilkaset tysięcy osób oglądających, całe 
Błonia Krakowskie wypełnione po  brzegi. Janusz Kulig, Leszek Ku-
zaj, Paweł Przybylski i  inni herosi  w ryczących kilkuset konnych  
potworach. Ciarki mam do  dzisiaj na samą myśl  o tym. Obserwo-
wałem jazdę Krzyśka Hołowczyca kultowym Subaru Imprezą WRC, 
najpierw na  Błoniach, później na wszystkich odcinkach Rajdu.To 
były wspaniałe emocje, bardzo chciałem usiąść za kierownica ta-
kiego  auta rajdowego. To były  marzenia, które wydawały  się wte-
dy nie do zrealizowania.

I marzenie się spełniło w dwójnasób, bo jest Pan właścicielem 
takiego właśnie samochodu. 
 
Tak, pięć lat temu wybudowałem identyczne auto, replikę kultowej 
Subaru Imprezy WRC, którą wtedy właśnie oglądałem i która jedno-
cześnie za sprawą wspaniałego kierowcy Richarda Burnsa zdobyła 
tytuł mistrzowski w Rajdowych  Samochodowych Mistrzostwach 
Świata. Dwa lata temu na memoriale Janusza Kuliga w Wieliczce  
miałem przyjemność wystartować tym autem jako  lekarz - kie-
rowca rajdowy  z licencją R1. Takim samym jak to które oglądałem 
i pożądałem przed 20 laty stojąc na oesie, ale  już własnym! Po-
jechałem tym samym odcinkiem specjalnym co wtedy  Krzysztof 
Hołowczyc, to jest niesamowite !  Aż się łezka w oku kręci...
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Czy dla Pana bardziej fascynujące było stworzenie repliki 
auta, czy jazda nim?

Auto było budowane prawie dwa lata w Warszawie z firmą z któ-
rą wtedy współpracowałem, o kosztach nawet nie wspomnę, bo 
to ogromnie  drogi sport.Trzeba mieć dużo  samozaparcia i cier-
pliwości. Ale zrobiliśmy prawie wierną replikę z homologowaną 
klatką bezpieczeństwa,  6 punktowymi  pasami bezpieczeństwa, 
kubełkowymi fotelami, automatycznym systemem gaśniczym, 
hydraulicznym hamulcem ręcznym, kłową skrzynią biegów, na-
pędem na cztery koła, dyframi, którymi trzeba regulować, zawie-
szeniem rajdowym i wieloma innymi elementami których  trudno 
szukać w cywilnym aucie.  Najbardziej  fascynuje jednak jazda. To  
doznanie jedyne w swoim rodzaju i  aż trudno je  opisać. Z me-
dycznego punktu widzenia ...mózg mówi  nie  da  się ! Ale zanim 
zdasz sobie z tego sprawę  już jesteś za zakrętem naginając prawa 
fizyki. W takim aucie wydaje się to  całkiem realne.  
 Uważam że w takim zawodzie jak mój  trzeba mieć  jakąś odskocz-
nię dla siebie, to jest konieczne  dla zdrowia psychicznego.
Co czuję na odcinku specjalnym rajdu?  Jak się wsiada w taką z 
krwi i kości rajdówkę ?...hmm... zapominam w ogóle że jestem le-
karzem ! że operuję, leczę ludzi. Wtedy jest droga, odcinek który 
trzeba przejechać najszybciej, a jednocześnie bezpiecznie odpo-
wiadając za swoje i pilota życie. Start, meta, adrenalina, rywalizacja 
i  na końcu ogromna satysfakcja, że jestem na mecie i zrobiłem to ! 
 Patrząc z  boku może to wyglądać hardcorowo, i  faktycznie tak  
jest jak nie mając z tym do czynienie wsiądziesz na prawy fotel 
profesjonalnej rajdówki. Jak można tak, wydawać by się mogło, 
szaleńczo gonić wąską drogą między  drzewami nie widząc w 
dodatku zakrętów? Z pozycji kierowcy rajdowego to jest zupeł-
nie inny ogląd, niesamowita precyzja, koncentracja, ogromne za-
ufanie do  pilota .Do tego  co  dyktuje w odpowiednim tempie 
i  jakim tembrem głosu, margines bezpieczeństwa którego nie 
możesz przekroczyć, czucie opon i przyczepności, a jednocześnie  
ogromna fizyczna praca w temperaturze prawie 50 stopni,  bez  
klimatyzacji  ubrany  szczelnie w bieliznę, kask, rękawice, buty i 
kombinezon ognioodporny.  
Siłownia przy  tym  to spacerek! 

Wielkie emocje! A pana pierwszy Rajd to ......?
 
Rok 2016 Kielce  Super OES,  nawet  nie rajd ale za to  bardzo 
ważny  moment dla mnie i rajdówki . Samochód zbudowałem w 
sierpniu 2016 roku, pierwszy raz na tor wyjechałem nim już w li-
stopadzie 2016 roku właśnie w Kielcach. Tam  poznałem Mikołaja 
Marczyka, ubiegłorocznego najmłodszego Rajdowego Samocho-
dowego  Mistrza Polski. Wtedy był mało znanym  młodym kierow-

cą marzącym o rajdach, a mającym doświadczenie 
tylko w kartingu  halowym. To było jakieś niesamowite 
zrządzenie losu, po  jednej przejażdżce odcinka testo-
wego  razem z Miko  za kierownicą oddałem  moje 
wymarzone auto młodemu 21 letniemu chłopako-
wi, żeby  mógł  spełnić swoje największe marzenie i  
wystartować nim w Barbórce Warszawskiej i słynnym 
kryterium asów na Karowej. Mikołaj razem z pilotem 
Sebastianem Dwornikiem, pożyczonym od lekarza 
najpiękniejszym autem rajdu, zrobili taką furorę, że 
dostali miejsce w zespole Subaru Poland Rally Team i 
w pierwszym  roku startów wygrali tytuł Mistrza Polski 
Open N a po 2 kolejnych  latach  tytuł Mistrza Polski  w 
klasyfikacji generalnej ! To długa i aż trudna do  uwie-
rzenia  historia ale patrząc na to teraz z perspektywy 
czasu wydaje mi się , że chyba po to wybudowałem 
to auto by dołożyć swoją cegiełkę w niesamowitej ka-
rierze młodego  chłopaka  który  ujął mnie ogromną 
mądrością i talentem. Z Miko przyjaźnimy się do dzisiaj 
a Sebastian jest  moim najlepszym pilotem i nauczy-

cielem. Mikołaj startuje aktualnie w Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Europy i mam nadzieję, że w tym roku będzie  wal-
czył o czołowe miejsca.
 Dalej  były:  Rajd Wisły, Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Buble-
wicza, Mistrzostwa Polski: dwukrotnie  Rajd Rzeszowski i  Barbórka 
Warszawska , Rajd Śląski.  
 
 
Moto sporty są nieco ekstremalne, niosą w sobie spore ryzy-
ko, dużą adrenalinę.  Jest to taki klin po trudnym dyżurze w 
szpitalu?

 To może tak wyglądać z zewnątrz i  faktycznie chyba tak jest. Choć 
dla mnie to  przede wszystkim spełnienie marzeń, realizacja pasji 
i  odpoczynek psychiczny ze sporą dawką adrenaliny w tle. Nie 
poszedłem ścieżką  kariery kierowcy rajdowego co było moim 
marzeniem z dzieciństwa, ale zostałem lekarzem i po blisko 20 
latach mogłem to marzenie spełnić.  Mam swój własny kultowy 
samochód rajdowy, zrobiłem międzynarodową licencję rajdową 
i wystartowałem w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski, ścigałem się w zawodach z najlepszymi kierowcami rajdo-
wymi w Polsce. To była dla mnie ogromna przyjemność, mogłem 
z nimi startować poznałem ich,  są moimi kolegami. Nie walczy-
łem tam o setne sekundy bo spełnieniem marzeń wszelakich był  
już sam udział w takich mistrzostwach i w takim towarzystwie. 
Poznałem Krzyśka Hołowczyca, który był zachwycony moim Sub-
aru -wierną repliką tamtego auta  którym ścigał się na trasach Mi-
strzostw Europy. Myślę, że mam o czym opowiadać  dzieciom czy 
w przyszłości  wnukom.

Ma pan jeszcze jakieś marzenie ?

Ja już spełniłem swoje marzenia. Dziesięć lat temu nie śniło mi się, 
że wybuduję jeden z najpiękniejszych,  najbardziej kultowych sa-
mochodów  w motorsporcie, że będzie to moja własność, że będę 
nim się ścigał z kierowcami rajdowymi w Mistrzostwach Polski. Po-
łączyłem wspaniały zawód  lekarza z moją największą pasją i udało 
się. To  tylko  dowodzi, że trzeba  dążyć za swoimi marzeniami i 
realizować je. Wtedy  człowiek  czuje się w pełni spełniony. Czego 
chcieć więcej? Owszem marzy mi się, aby wreszcie czas pandemii 
się skończył, byśmy wrócili do normalności, także w organizacji 
rajdów i abym pojechał kilka fajnych odcinków Mistrzostw Polski. 
Bardzo lubię odcinki Rajdu Rzeszowskiego i chętnie bym je jesz-
cze raz przejechał.  

Obyśmy więc wrócili do normalności, by móc spełniać 
marzenia. Dziękuję za rozmowę.
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Afryka - RCA
- na końcu świata

wśród ludności zamieszkującej rejon Misji w Ngouandaye. Wy-
jazd został zorganizowany przez Fundację Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio z Poznania, przy pomocy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Rządu RP. 

Według wstępnych informacji, przyczyną występującej tu co raz 
częściej ślepoty jest głównie jedna z filarioz, onchocerkoza czyli 
tzw. ślepota rzeczna, choroba prowadząca do nieodwracalnego 
uszkodzenia wzroku. Wykrycie przyczyny ślepoty i zapobieganie 
jej ma bardzo duże znaczenie społeczne, ponieważ ślepota po-
ważnie obniża jakość życia ludzi i jest znacznym obciążeniem dla 
rodzin tych osób. 

Podróż długa, najpierw z Warszawy do Doha, potem do Nairobi i 
w trzecim etapie do stolicy RCA – Bangui. Po wielu godzinach lotu 
i długich przesiadkach stajemy na afrykańskiej ziemi, w kraju, który 
jest jednym z najbardziej niestabilnych i niebezpiecznych na świe-
cie, zrujnowanym gospodarczo przez konflikty zewnętrzne i we-
wnętrzne. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do dostępnych 
źródeł informacji, np. Wikipedi, opisywanie tego tutaj zajęło by wie-
le stron. Jednak warto dodać kilka słów o tym wyjątkowo trudnym 
regionie w który się wybieramy: Republika Centralnej Afryki (RCA) 
jest położona w centralnej części Afryki, bez dostępu do morza, gra-
niczy z Kamerunem Czadem, Sudanem, Sudanem Południowym, 
Kongo i Republiką Demokratyczną Konga. RCA to była kolonia 
francuska - kraj, który od uzyskania niepodległości (1960) jest ciągle 
niestabilny, mający za sobą liczne przewroty, rządy dyktatorskie (np. 
Bokassa, Bozize), objęty konfliktami, zazwyczaj w wyniku ingerencji i 
przemocy z zewnątrz, obecnie jego większa część jest pod kontrolą 
rebeliantów z różnych ugrupowań i nie można przewidzieć w jaki 
sposób się oni zachowają Wciąż istnieje duże ryzyko, podziału kraju 
i wybuchu walk na podłożu etnicznym i religijnym. 

Doktor Tuleja i jego misje 

Mój udział w tej misji był dość niespodziewany. Propozycję otrzy-
małem z fundacji Redemptoris Missio, niecały miesiąc przed jej 
początkiem, na trzy dni przed moim wylotem na tydzień do USA, 
na kongres do Chicago i uroczystość nominacji konsula honoro-
wego RP w Saint Louis. Zostało mi bardzo mało czasu, realnie dwa 
tygodnie, musiałem szybko przeorganizować moją kolejną nie-
obecność w pracy (pacjenci od dawna zapisani na terminy), zor-
ganizować wyposażenie okulistyczne na misję, uzupełnić szcze-
pienia i załatwić jeszcze kilka ważnych spraw. Decyzję że jednak 
pojadę podjąłem po dwóch dniach, kiedy udało mi się wstępnie 
kilka z tych spraw uruchomić i projekt nabrał szansy na realizację. 
Na podstawie dokumentacji projektu misji przygotowałem listę 
niezbędnego wyposażenia. Część rzeczy miałem własnych, część 
wypożyczyłem z fundacji Dzieci Afryki, część którą należało zaku-
pić, udało się uzgodnić z firmami tak, że dostawa została zapla-
nowana przed wylotem. Kilka drobiazgów udało mi się kupić w 
Stanach, w czasie pobytu odwiedziłem kilka sklepów z wyposaże-
niem podróżniczym. Po powrocie ze Stanów sfinalizowałem od-
biór wypożyczonego i zakupy brakującego wyposażenia, dosłow-
nie „na styk” – ostatnia dostawa nastąpiła na lotnisku, na 3 godziny 
przed wylotem. 

Lecimy w zespole trzyosobowym: Dr Norbert Rehlis - specjalista w 
zakresie zdrowia międzynarodowego i chorób tropikalnych, wie-
loletni pracownik WHO, założyciel fundacji Redemptoris Missio, 
Jacek Jarosz - ratownik medyczny, specjalista zdrowia publiczne-
go, wiceprezes fundacji Redemptoris Missio, i ja - okulista (okulista 
musiał być, bo to misja okulistyczna przecież) Termin: od 18 listo-
pada do 3 grudnia 2018. 

Celem misji jest zbadanie na wniosek polskich misjonarek ze 
Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek problemu ślepoty występującej 

Koniec świata to takie miejsce, z którego dalej 
już nie ma prawie nic, a podążanie dalej prowa-
dzi do powrotu do cywilizowanego świata. Moż-
na je znaleźć w różnych miejscach, ja znalazłem 
kilka takich, między innymi w Afryce. Jednym z 
nich była misja polskich misjonarek – sióstr Pa-
sterzanek w wiosce Nguaondaye w północno 
– zachodniej części RCA – Republiki Centralnej 
Afryki (Rpubliki Środkowoafrykańskiej) 
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Na obecną sytuację w kraju największy wpływ miał przewrót do-
konany w 2013 roku przez Michela Djotodia (wyznawca islamu) 
z udziałem rebeliantów skupionych w organizacji Seleka, a skła-
dających się głównie z muzułmanów stanowiących mniejszość w 
Republice Środkowoafrykańskiej. Spowodowało to odwrócenie 
tradycyjnego układu sił w kraju i uaktywnienie się oddziałów sa-
moobrony wywodzących się ze społeczności niemuzułmańskich 
określanych mianem „Anty-balaka”. Po wkroczeniu wojsk między-
narodowych w celu zapobieżenia ludobójstwa, organizacja „Sele-
ka” została rozwiązana przez Michela Djotodia, jednak nie doszło 
do jej rozbrojenia. Seleka uległa podziałowi na kilkanaście zbroj-
nych grup określanych jako „ex-Seleka”, stopniowo wypieranych 
z kraju przez oddziały „Anty-balaka” i wojska rządowe (FAKA). Pro-
ces ten nie został zakończony, a jego przebiegowi towarzyszyły 
czystki ludności muzułmańskiej przez oddziały „Anty-balaka” i 
działania odwetowe na ludności niemuzułmańskiej przez oddzia-
ły „ex-Seleka”. Ochrona ludności cywilnej powierzona została z 
różnym skutkiem wojskom pokojowym ONZ po nazwą MINUSCA 
(United Nation Multidimensional Integrated Stablization Mission 
in the Central Africa), której misje wojskowe znajdują się w więk-
szości miejscowości w kraju, w tym w Ngaoundaye. Wydarzenia 
z listopada 2018 roku (masakra ludności cywilnej przez oddziały 
„ex-Seleka” w miejscowości Alindao mimo obecności wojsk mię-
dzynarodowych) wskazują, że wojska pokojowe ONZ nie są w sta-
nie zagwarantować bezpieczeństwa ludności cywilnej w RCA. W 
związku z zaistniałą sytuacją bezpieczeństwa, Rząd USA wycofał 
wszystkich swoich pracowników i wolontariuszy już przed 2013 
rokiem, a w 2018 na wycofanie wolontariuszy zdecydowały się 
Włochy i Francja, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację zdrowot-
ną ludności cywilnej. Na terenie RCA pracuje ponad 40 polskich 
misjonarzy, którzy mimo rekomendacji polskiego MSZ zalecają-
cego natychmiastowe opuszczenie RCA, postanowili pozostać w 
swoich ośrodkach misyjnych. Wielu z nich ma olbrzymie zasługi 
w ochronie ludności cywilnej i zapobieganiu masakrom, poprzez 
negocjacje i próby dialogu z rebeliantami wywodzącymi się za-
równo z ugrupowań „ex-Seleka” jak i „Anty-balaka” oraz poprzez 
próby wpłynięcia na lokalizację baz wojsk pokojowych ONZ (m. 
in. ks. bp Mirosław Gucwa, ks. Robert Wieczorek ks. Robert Wnuk). 
Część z rebeliantów (prawdopodobnie wspieranych przez inne 
kraje lub organizacje międzynarodowe) dąży do podziału pań-
stwa w oparciu o przynależność religijną. Pozostała część, w tym 
jednostki samoobrony „Anty-balaka”, ulegają stopniowej krymina-
lizacji zajmując się rabunkiem i rozbojem zarówno ludności mu-
zułmańskiej jak i chrześcijańskiej. 

Powierzchnia kraju jest dwukrotnie większa niż Polski a liczba lud-
ności to tylko niemal 5 mln, średnia gęstość zaludnienia 9 osób 

/ km2. PKB: 387 USD / osobę. Sytuacja ekonomiczna: Kraj posia-
dający bogate złoża mineralne (uran, złoto, diamenty, ropa nafto-
wa) co to jest najprawdopodobniej główną przyczyną wszystkich 
konfliktów. Złe zarządzanie, wojny domowe, interwencje bojówek 
najemników, konflikty na podłożu religijnym - w efekcie jeden z 
najmniej rozwiniętych krajów świata, wg danych ONZ jest na 188 - 
przedostatnim, miejscu na liście Wskaźnika Rozwoju Społecznego. 

Ciąg dalszy w następnym numerze biuletynu.

Darek Tuleja 

Dariusz Tuleja – lekarz okulista. Właściciel i kierownik Specjalistycznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Kole gdzie od 1998r. prowadzi swoją Poradnię 
Okulistyczną. 
Autor i współautor wielu prezentacji przedstawianych na zjazdach i konfe-
rencjach okulistycznych, współautor książki „Podstawy refrakcji oka”.
Od 2014 roku bierze udział w misjach humanitarnych: w Kamerunie, Gha-
nie, Madagaskarze, Republice Środkowoafrykańskiej i Papui Nowej Gwinei 
w ramach współpracy z Fundacjami: „Dzieci Afryki”, „Redemptoris Missio” i 
„Pomoc z Polski” oraz z krakowską fundacją „Bez Granic” a także w ramach 
akcji „Okuliści dla Afryki”. Od lipca 2017r. jest członkiem Rady fundacji „Dzie-
ci Afryki” gdzie zajmuje się koordynacją działań medycznych. Od sierpnia 
2019r. jest wiceprezesem fundacji „Pomoc z Polski” .
Od kilku lat jest uczestnikiem Rajdu Górskiego Służby Zdrowia, prezentuje 
„rajdowiczom”  zdjęcia i opowiada o swoich misyjnych wyprawach i nie 
tylko.  Swoimi przeżyciami podzieli się też z czytelnikami Biuletynu, w tym 
i następnych jego numerach.
Pełny tekst artykułu z licznymi zdjęciami znajdą Państwo na stronie inter-
netowej naszej izby.

Doktor Tuleja i jego misje 
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Muzyka dla duszy

„Totus tuus”  
       
Koncerty Totus Tuus z okazji 100. rocznicy
urodzin św. Jana Pawła II
- muzyka on line
dr n.med. L.Ciepiela

Miało to być najważniejsze wydarzenie kulturalne jesieni 2020r.  
Instytut Promocji Kultury Polskiej i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie zapraszał na uroczysty koncert  „Totus  Tuus”  z okazji 100. 
rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, który miał się  odbyć  
18 października 2020 r.  w Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Krakowie.  
Okoliczności związane  z SARS Cov-2 sprawiły, że  pozostało słuchać go 
daleko poza sanktuarium.   Tajemnicą  poliszynela był fakt iż koncert 
na zakończenie obchodów miał się odbyć w Wilanowie.  Czekaliśmy z 
nadzieją … niestety i tym razem pozostał nam przekaz  za pomocą no-
śników  elektronicznych. Oba koncerty różniły się niewiele,  pozostawiły 
niezatarte wspomnienia  u melomanów.

Wykonawcami byli Orkiestra Opery Krakowskiej, Chór Opery Kra-
kowskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej, Górecki Chamber Choir  oraz 
soliści  pod dyrekcją  Tomasza Tokarczyka – wykonali:  Chaconne – 
Krzysztof Pendereckiego,  Totus Tuus – Henryka  Mikołaja Góreckiego,  
Totus Tuus – fragmenty opery – Pawła Sydora, Victoria Wojciecha Kilara   
a w drugim koncercie Smuga cienia i Victoria –Kilara.  

„Chaconne”  jest kompozycją muzycznej,  popularnej w epoce ba-
roku, który  był często używany jako nośnik  wariacji na temat powtarza-
jącej się krótkiej progresji harmonicznej, często obejmującej dość  krót-
ką powtarzalną  linię basu, które oferuje zarys kompozycji dla wariacji, 
dekoracji, figuracji  i inwencji melodycznej.  Pod tym względem bardzo 
przypomina passacaglia.

Chociaż pierwotnie Chaconne pojawiła się pod koniec XVI wie-
ku w kulturze hiszpańskiej, prawdopodobnie została sprowadzona z 
Nowego Świata,  jako szybka piosenka taneczna charakteryzująca się 
sugestywnymi ruchami i  tekstami. Na początku XVIII wieku chaconne 
przekształciła się w wolną  formę instrumentalną.  Początkowo opisy-
wana jako forma wirującego tańca.    W Ameryce Południowej taniec 
ten pojawił  się pod koniec XVI wieku i szybko rozprzestrzenił się na 
Europę.  Stał się popularny zarówno na elitarnych dworach, jak i wśród 
ludu.   Przykłady chacnonne  spotyka się w twórczości  Juana Arañésa, 
a później  u  Monteverdiego i  Heinricha Schütza.

W twórczości Krzysztofa Pendereckiego Chaconne pojawiła się w 
2009 r. gdy kompozytor  przetranskrybował swą „Chaconne in memoria 
del Giovanni Paolo II”  na dwa instrumenty solowe – skrzypce i altówkę.  
Nadal istnieje orkiestrowa   wersja utworu, będąca de facto fragmen-
tem „Polskiego Requiem”. W trakcie koncertu zaprezentowano autor-
ską, orkiestrową transkrypcję, przepełniona  emocjami romantycznymi.  
Słuchanie jej sprawia, że dostrzegamy wielkość zarówno wirtuozerii 
kompozytora jak i wielkość Osoby, której poświęcony jest utwór.

W kolejnej odsłonie koncertu pojawiła się muzyka filmowa, skom-
ponowana przez Wojciecha Kilara  do filmu „Smuga cienia”. Opowiada-
nie Josepha  Conrada opisuje dzieje kapitana od chwili  gdy obejmuje 
dowództwo swojego statku, na tle kolonialnych Indochin. W trakcie 
koncertu początkowo towarzyszą nam dźwięki fortepianu w  kolejnym 
wejściu  słyszymy dźwięki orkiestry, a  wszystko nabiera prawdziwie ro-
mantycznego rozmachu.

Jak pisze Joseph Conrad, gdy ustaje wiatr,  żaglowiec dryfuje, a for-
tepian brzmi powoli, stanowiąc tło wydarzeń związanych z  wybuchem 
epidemii malarii na statku.  Dźwięki fortepianu   wzmacniają atmosferę 
zbliżającej się tragedii. 

Wtem zrywa się wiatr pojawia się orkiestra i fortepian.  Już  na lądzie 
w portowym barze  muzyka nabiera elementów  orientalnych, pojawią 
się elementy nadziei i radości.  Za sprawa działań kapitana, który osobi-
ście ujmuje stery i wyprowadza statek na szerokie wody by spokojnie 
zawinąć do portu.  Stanowi to nawiązanie do roli osoby Jana Pawła II  
niekwestionowanego autorytetu na tle swojej epoki, który swoim dzia-
łaniem starał się rozwiązać dylematy i konflikty  ówczesnego świata i 
nadać sens dalszego działania ludzkości. 

 
Jako kolejny  zabrzmiał utwór chóralny „Totus tuus” - jedno z najwy-

bitniejszych  i najbardziej znanych chóralnych   dzieł    Mikołaja Górec-
kiego.  Utwór ten powstał  z inspiracji pracowników naukowych   Aka-
demii  Teologii Katolickiej w Warszawie  do tekstu Marii Bogusławskiej, 
poetki związanej z tą uczelnią.   Miał on  uświetnić   Trzecią Pielgrzymkę   
Papieża Polaka do Ojczyzny w  1987 roku.  Utwór zabrzmiał dwukrotnie,   
podczas powitania Papieża na lotnisku oraz kilka dni później przed ob-
rządkiem  Mszy Świętej  na Placu Defilad w Warszawie. 

Oficjalnym  powodem przyjazdu Papieża miał być udział w II Kon-
gresie Eucharystycznym w Warszawie oraz beatyfikacja Karoliny Kóz-
kówny w Tarnowie i bpa Michała Kozala w Warszawie, przed pałacem 
Kultury i Nauki.   Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Do końca ich 
umiłował”.  

Ale ciągle brzmiały te słowa zapamiętane od 1979 r:    „Niech zstąpi 
Duch Twój.  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.  Tej ziemi!” i 
powtórzone  nieco inaczej w  roku 1999:  „Niech Duch Święty nieustan-
nie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza ziemi. Tej 
naszej, wspólnej ziemi.” 
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Muzyka dla duszy

Istotna częścią  koncertu  stanowiły  fragmenty opery Pawła Sy-
dora  „Totus tuus”,   utwór powstał  jako wotum na 100 lecie urodzin 
Papieża Polaka. Premiera światowa  utworu miała miejsce  w  dniu 18 
październiku 2020r. w sanktuarium w Łagiewnikach i była to prapremie-
ra światowa. Kolejne wykonane przedstawione w globalnej sieci, uka-
zało  się 25 grudnia 2020 r. na zakończenie obchodów  jubileuszowych. 
Uwydatniło ono wspaniałe fragmenty zarówno muzyki orkiestrowej jak 
i partii śpiewanych działa.  Wykonawcy to  wspaniali soliści  scen opero-
wych  Krakowa  i Warszawy oraz chór i orkiestra pod dyrekcje  Tomasza  
Tokarczyka  “Totus  Tuus”  to czteroaktowa Opera, każdy akt składa się z 
czterech scen.  Libretto oparte jest przede wszystkim na faktach z życia 
Papieża Jana Pawła II   z okresu od 1979 do 1983 roku. 

Jak pisze kompozytor i autor libretta  Paweł Sydor :  „Głównym prze-
słaniem tej opery jest ukazanie niezwykłych cech Świętego Jana Pawła 
II, które winny być dla każdego człowieka wierzącego przykładem. Są to: 
zawierzenie Panu Bogu Trójjedynemu i Matce Najświętszej Maryi oraz 
przebaczenie drugiemu człowiekowi bez względu na to, jak boleśnie 
nas zranił. Opera zwraca uwagę również na duchowy celu pontyfikatu 
Jana Pawła II tj. “poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi oraz 
zawierzenie go Bożemu Miłosierdziu”. Obok Św. Jana Pawła II  główną 
postacią jest Najświętsza  Matka Maryja,  która towarzyszy nam w  każ-
dym jej akcie. Jej postać pojawia się jako objawienie, której doświadcza 
postać Jana Pawła II, towarzyszy mu w najważniejszych chwilach życia, 
w najistotniejszych fragmentach Opery.

Słuchając dzieła Pawła Sydora dostrzegamy iż stanowi ono most 
rzucony pomiędzy muzykę tradycyjną sięgającą epoki romantyzmu, a 
współczesną muzykę poważną.  Pozwoliło to na uwypuklenie tego co 
najlepsze w muzyce dawnych wieków i  sprawiło,  iż faktem stało się  
osiągnięcie niebywałej ekspresji i bogactwa nastrojów.  Cudowna jest 
duża dynamika utworu,  oraz jak pisze Kompozytor dzieła,  „klarowności 
utworu co wymaga od wykonawców  niezwykłej wrażliwości, muzy-
kalności oraz techniki i precyzji”.  Choć możliwe jest tylko wysłuchanie 
dzieła poprzez nośniki elektroniczne  wszystkiego tego doświadczają 
słuchacze i widzowie. 

Podczas koncertu wykonano cztery wybrane sceny, dostosowane 
do wykonania koncertowego:   Akt I Scena I: “Ogrody Watykanu” Akt III 
Scena II: “Zamach” Akt IV Scena II: “Ostatnia rozmowa telefoniczna” – z Ks. 
Prymasem Wyszyńskim Akt II Scena II: “Pielgrzymka do Ojczyzny 1979” 
–  kazanie.  

Koncerty  zamykała  wspaniała  „Victoria” Wojciecha Kilara . Utwór 
ten  to   fanfara na chór mieszany i orkiestrę   dwieście lat po  Wiktorii 
Wiedeńskiej, a słowa stanowi cytat z listu Jana III Sobieskiego  do Papieża 
Innocentego XI stanowiące trawestację słów  Juliusza Cezara po bitwie  
pod Zelą  Venimus,  vidimus, Deus vicit!.  Słowa te   stanowią  warstwę 
tekstową   części chóralnej kantaty.   Utwór został skomponowany  ce-
lem uświetnienia  Drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i  stała 
się wyrażeniem nadziei i oczekiwań związanych z zakończeniem stanu 
wojennego w Polsce.  Inspiratorem dla kompozytora był  bp  katowicki 
Herbert Bednorz.  Wówczas Ojciec Święty  podziękował kompozyto-
rowi i wykonawcom po wysłuchaniu utworu w Katedrze Katowickiej 
słowami :  Bóg zapłać za tę piękną muzykę...

Od kiedy  zamilkła orkiestra, ustał śpiew solistów i chóru pozostały 
tylko słowa podziękowania dla artystów i  dla wszystkich tworzących 
niepowtarzalną atmosferę wokół wszystkich dzieł  przedstawionych  
podczas obu koncertów.    

…

Słuchanie muzyki wywołało niesamowite wrażenie.  Podobnie 
było, gdy  wracając w towarzystwie mojego Ojca z uroczystości powi-
tania  Papieża Jana Pawła II w Tarnowie,  zbliżając się do odległego o kil-
kanaście  kilometrów parkingu  gdzie czekała na nas Skoda 105 S,  Tato 
powiedział znamienne słowa - „dziękuję, że zabrałeś mnie na spotkanie 
z Ojcem Świętym”…  

Dziękuje Ojcu kompozytora Opery „ Totus tuus” doktorowi  Anto-
niemu Sydorowi, który zaprosił  mnie na ten wspaniały spacer pośród 
cudownych dźwięków, układających się  w słowa hołdu  składanego 
najwybitniejszemu Synowi  Polskiej Ziemi,  świętemu  Janowi Pawłowi II.
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Znowu zbliża się Wielkanoc. W ubiegłym roku miałam tyle pla-
nów. Święta razem z Antonio, wypad do Włoch na kilka dni, 
ślub syna. I nic z tego nie wyszło. Ślub był oczywiście, pięć 
osób w kościele, młodzi, świadkowie i ja. Plus ksiądz oczywiście. 
I kamera z podglądem do policji, żeby widać było ilu uczestni-
ków jest w kościele. Rodzice Patrycji stali w drzwiach kościoła, 
żeby być poza okiem kamery. W okresie wakacji byliśmy już w 
nadziei, że wszystko wróci do normy. Udało nam się polecieć 
trzy razy do Włoch. Raz na Sycylię i dwa razy do Pugli. To była 
inna Italia niż zawsze. Puste plaże, parkowanie bez problemu. A 
ludzie bez maseczek. Chcieliśmy wierzyć, że już po, że wszyst-
ko będzie jak dawniej, a tu końca nie widać, nawet na dzień 
dzisiejszy. Antonio po Nowym Roku doszedł do wniosku, że 
my jako ludzie którzy już tak dużo czasu nie mają z racji nasze-
go wieku, przeczekamy pandemię w Afryce. Wybór ponownie 
padł na Zanzibar, gdzie byliśmy na Nowy Rok. Ciepło, nie tak 
drogo, bez informacji o koronie. Czyli poszliśmy w mechanizm 
wyparcia i było nam z tym dobrze. Spędziliśmy cztery beztro-
skie tygodnie, zwiedzając, łowiąc ośmiornice, jeżowce, vongo-
le. Rozkoszując się smakiem i zapachem mango. Wynajęliśmy 
dom nad oceanem, na samej plaży w okolicy Paje. 

Z tarasu domu widać było pomiędzy palmami bezkres błękit-
nego oceanu, biały jak mąka piasek na brzegu. Nocą, w czasie 
przypływu, ocean huczał w sposób niemożliwie niepokojący, 
a mimo to spało mi się tam niesamowicie dobrze. Generalnie 
potrzebuję około 5-ciu godzin snu, typowo budzę się rano 
około 4.30-5-tej. A tam, pomimo huku i wycia wody, spałam 
jak mój kot na parapecie. Mając, zresztą trochę kłopoty ze 
spaniem, mam dwa miejsca na świecie, gdzie po przespaniu 
godziny, byłam jak nowo narodzona. Jedno z nich, to dyżurka 
lekarska na porodówce w Lublinie. Nawet pół godziny tam, to 
było coś niesamowitego. Ile razy nie mogąc spać, marzyłam o 
tej zdezelowanej, nierozkładanej kozetce, żeby tam się zakraść 
i przespać. Drugie takie miejsce, to ten dom na plaży w Paje.

Klimat Zanzibaru powoduje wieczną zieloność przyrody. 
Nigdzie na świecie nie jadłam tak dojrzałych owoców mango, 
avocado, ananasów. Antonio wspaniale gotuje, codziennie 
mieliśmy więc coś ciekawego do zjedzenia. Mnie szczegól-
nie przypadła do gustu jagnięcina, która tam jest niedroga, 
homary i kraby z lasów namorzynowych. Nigdy wcześniej nie 
widziałam takich wielkich i kolorowych, po prostu coś niesa-
mowitego. Nie obyło się bez przygód. W największym upale, 
wręcz na odludziu, złapaliśmy gumę,  w aucie koła zapasowe-
go nie było. Ale znalazł się ktoś życzliwy, dosłownie spadł nam 
z nieba i wiedział do kogo zadzwonić po koło. Ludzie są tam 
bardzo życzliwi, choć dbają o swoje interesy. Ponieważ mieli-
śmy auto, zwiedzaliśmy codziennie inną część wyspy. Cieka-
we doświadczenie stanowi targ rybny. Wygląda to trochę jak 
giełda na Wall Street, tylko w miejscowym wykonaniu. Udało 
się nam nawet kupić makrelę o wadze 4kg. Na takim targu jest 
ona czyszczona i filetowana od razu, chociaż warunki odbie-

gają od jakichkolwiek standardów higienicznych. Ale w końcu 
byliśmy w Afryce, prawie na końcu świata, więc trudno. Z plaż 
które udało nam się zobaczyć, najpiękniejsze na południu wy-
spy oraz Pearl Beach, około 25km na północ od Paje. 

Charakterystyczne dla Zanzibaru odpływy morza są niesamo-
wite. Kilka kilometrów w głąb oceanu jest tylko piasek, glony 
i rafa. No i jeżowce oczywiście. Wszędzie, gdzie próbujemy 
wejść do wody potrzebne są buty ochronne. Na początku bu-
dzi to ciekawość, potem jest trochę uciążliwe, gdyż przez wiele 
godzin nie można skorzystać z kąpieli morskiej. Nie do końca 
dotyczy to Pearl Beach, gdzie spotkała nas kolejna, dość nie-
samowita przygoda , zaparkowaliśmy w miejscu które okazało 
się być dość niebezpiecznym z powodu bliskości morza. Oka-
zało się, że w tym dniu był tak niespodziewany przypływ wody 
w oceanie, że w ciągu kilkunastu minut nasz samochód był jak 
na wyspie. Do tego piasek po nasączeniu wodą zamieniał się 
w „plastelinę”. Niedaleko była budowa czegoś w rodzaju zespo-
łu bungalowów, poprosiliśmy o wyciągnięcie nas za pomocą 
ciężarówki i liny, oczywiście po kilku godzinach od opadnięcia 
wody.

W okolicy Pearl Beach nie dość że jest pięknie, mało ludzi, to 
te odpływy oceanu nie są aż tak gwałtowne. Przez większość 
czasu mogliśmy się kąpać w oceanie. Woda miała tempera-
turę zupy. Powietrze-32 stopnie, ale woda więcej. Plaże przy 
drogich hotelach, są naprawdę czyste. Gdzie indziej, niestety, 
jak wszędzie. Plastikowe butelki, szmaty, stare buty, wyrzucone 
przez wodę, ale i tak woda sprawia wrażenie czystej, nie tak jak 
w Gambii, gdzie rybacy wyciągają z wody zwyrodniałe ryby. 
Na Zanzibarze było przyjemnie patrzeć, co ciekawego dziś 
złowili. Mnie szczególnie ciekawiły przepięknie przebarwione 
homary, niesamowicie duże, ważące do kilograma. Mieliśmy 
też okazję dwa razy być na obiedzie w domu Zanzibarczyków. 
Nie używają sztućców, je się rękoma, siedząc na podłodze, na 
plecionej(z plastiku) macie. Dla Europejczyka to trudne choć-
by ze względów higienicznych. Pierwszy raz na obiad był ryż 
z małymi ślimakami, oraz rodzaj chleba, podobnego do tortilli. 
Drugi raz były olbrzymie kraby z lasu namorzynowego. Nie jest 
prostą rzeczą „otwarcie” takiego kraba. Ale tu, nawet małe dzie-
ci, za pomocą trzonka od noża, radzą sobie świetnie, uderzając 
w skorupę i wydłubując śnieżnobiałe mięso. Smak jego moż-
na porównać do ryby bez zapachu ryby. Nigdy wcześniej nie 
jadłam takich owoców morza. Muszę przyznać, że są pyszne.

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Zapomnieć
o pandemii choć na chwile
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Sport

Trzynastego marca  zakończył się praktycznie sezon narciarski 2020/2021. 
Trudny czas w pandemii Covid 19. Z początkiem listopada 2020 zamknięto 
lodowce dla turystów narciarzy, czyli między innymi dla nas. Ale Polak po-
trafi, tym bardziej doktor po studiach z maturą potrafi. Samemu udało mi się 
dostać do Włoch w połowie listopada do Solda na treningi z reprezentacją 
do National FIS Italy cup. Warunki marzenie. Lekki mróz, praktycznie „wyliza-
ne” (nie wyratrakowane) stoki, teamy z całego świata i niestety „bar ciusa,  pi-
sta e WC aperto” . Swoją drogą dobrze, że nie odwrotnie. Moi koledzy nie byli 
gorsi. Trenowali z zawodnikami od Włoch po granice Francusko-Szwajcarską. 
Jedyny minus to brak wolnej jazdy. Wyznaczona trasa, dwie godziny jazdy 
w tyczkach na treningu i do domu (hotelu). A w hotelu wyszynk i jedzenie 
we własnym zakresie. Kupowaliśmy specjały w miejscowych sklepach, aby 
chodź chwilę poczuć klimat Alp, ale to nie to samo. Kończyło się na naszej 
gorzałce i ruskich pierogach. Najgorzej było w mroźnej Szwajcarii, gdzie 
ogrzać można było się jedynie w toalecie lub firmowym sklepie Tissot. Tak 
naprawdę Polska była najlepszym miejscem do treningów. Trenowała z nami 
też Pani wicepremier z dziećmi. Wszyscy na hura robili licencje FIS Masters. 
Nie wymagano tam żadnych umiejętności, a jedynie wpłaty 140 zł i oświad-
czenia. Stoki narciarskie wręcz prosiły się o treningi. Niektórzy z nas nie mieli 
tyle dni treningowych w sezonie ile w czasie pandemii. Nie było turystów, 
na stokach po kilka slalomów ustawionych równolegle i w tym lekarze za-
wodnicy. Niektórzy zaliczyli łącznie 52 dni na stokach.  Właściciele wyciągów 
wręcz prosili aby zawodnicy ustawili na ich trasach GS, SL czy nawet SG. PZN 
zezwolił na starty „amatorów” dopiero w lutym po otwarciu wyciągów dla 
turystów. I zaczęła się karuzela Eliminacji do Finałów. Praktycznie w każdej 
eliminacji dominowali sportowcy spod znaku Esculapa. Widać ich było po 
charakterystycznych kurtkach „POLSKIMED”. Nie zabrakło nas także w Mi-
strzostwach Świata Masters w Cortina d’Ampezzo. Kolega Daniel Najdzionek 
wracał z tarczą, nie na tarczy, choć było stromo i szybko. 

Oczywiście odbyły się też 24. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie 
Alpejskim. Organizatorem dla niepoznaki była izba ze Śródziemia : Okręgo-
wa Izba Lekarska w Łodzi. Szczere ukłony dla organizatora Bartka Sulibor-
skiego. Zawody odbywały się na stokach stacji Jurgów ski. Rozegrano SG, GS 
i SL. Szczególne podziękowania dla Słowaków, którzy technicznie oprawili 
Imprezę.  Zakręciła mi się w oku łezka jak usłyszałem, że wygrałem SG „tolko 
jedna setina”. Mistrzem Polski Lekarzy 2021 roku został Daniel Najdzionek, a 
Mistrzynią Kasia Luterek. 

Zabrakło głosu Janusza Majki z Polskiego Radia (redaktora Biuletynu 
naszej izby), który przez kilkanaście lat komentował nasze zjazdy na Mi-
strzostwach. Chwalił nie tylko zwycięzców ale i autsajderów, aby każdy, kto 
ukończył zawody, mógł poczuć się mistrzem. Janusz niestety przegrał walkę 
z COVIDem. 

I zarówno Mistrz jak i Mistrzyni stali na podium w Finałach Mistrzostw 
Polski Amatorów na jednej z trudniejszych tras w Szczawnicy. Daniel I miej-
sce w SL i I w GS, a Kasia II w SL i 3 w GS. Nie można zapomnieć o  koleżan-
ce Soleckiej  Julicie i koledze Jacku Sroczyńskim, którzy regularnie byli na 
podium w eliminacjach amatorów. W Finałach Julita i Jacek II miejsca w SL 

Sezon  narciarski  w  pandemii

i GS. Miło było patrzeć na podium kategorii 56-65  mężczyzn gdzie Jacek Sro-
czyński był drugi a Przemek Nowak pierwszy w SL, Jacek II a Przemek III w GS. 
Cieszy też piąte miejsce Grześka Dziarkowskiego w finałach amatorów w SL. 

W przyszłym sezonie jubileuszowe 25. MP Lekarzy w Narciarstwie Alpej-
skim planuje zorganizować OIL w Rzeszowie. Wracamy do korzeni.

        
Grzegorz Siteń

Osiągnięcia autora tekstu w sezonie narciarskim 2020/2021
(jedyny reprezentant OIL w Rzeszowie):
24. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim:
I miejsce w SG, III miejsce w GS oraz superkombinacji
Finał Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim:
VII miejsce w GS

Gratulujemy
Maria Szuber
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Artykuł sponsorowany

Mamy najwyższą w Unii Europejskiej, trzyprocentową in-
flację, a tymczasem bankowe lokaty dają w skali roku nie-
wiele ponad 0%. Jak w tej sytuacji chronić nasze ciężko 
wypracowane oszczędności?

Trzeba poszukać takich instrumentów, które dadzą możliwość 
przebicia poziomu inflacji. Nie ma innego wyjścia, bo w naj-
bliższym czasie, nie należy spodziewać się wzrostu oprocen-
towania lokat bankowych. Takim rozwiązaniem , co zresztą 
Polacy kilka miesięcy temu już dostrzegli i docenili, są fundu-
sze inwestycyjne. Ich popularność gwałtownie rośnie. Dobrze 
przygotowany portfel inwestycyjny – zdywersyfikowany geo-
graficznie i sektorowo – to dzisiaj najlepsze i w istocie najbez-
pieczniejsze narzędzie służące do ochrony naszych inwestycji.

Fundusze są jednak związane z pewnym ryzykiem. Tym 
bardziej, że aby w środowisku niskich stóp procentowych 
zarabiać, trzeba inwestować w fundusze akcyjne, bo dłuż-
ne w tym roku najpewniej zysku nie wypracują.

To prawda, choć nie cała prawda. Rzeczywiście portfel inwe-
stora musi zawierać pakiet akcyjny, bo akcje cały czas pną się 
w górę i dają wysoką stopę zwrotu. Ale możemy przygotować 
takie rozwiązania, które minimalizują ryzyko. Taki bezpieczny, 
ograniczający ryzyko portfel może składać się na przykład z 
20-30 procent funduszy akcyjnych, a pozostała część może 
obejmować fundusze pieniężne, które stabilizują portfel, czyli 
uniezależniają go od wahań giełdowych, a jednocześnie po-
zwalają zarobić znacznie więcej niż na lokatach bankowych. 
Po to właśnie w naszej ofercie jest ponad tysiąc produktów in-
westycyjnych najlepszych firm zarządzających, w tym również 
globalnych gigantów w rodzaju BlackRock czy Fidelity.

Ubiegły rok był dla posiadaczy funduszy inwestycyjnych 
znakomity. Stopa zwrotu wielu z nich oscylowała wokół 
30%, na przykład Caspar Stabilny zarobił dla inwestorów 
aż 17,80% a Caspar Globalny 48,77%. Ten rok ma być rów-
nie dobry?

Zobaczymy, ale wiele czynników za tym przemawia. Porów-
najmy. Dziesięcioletnie obligacje skarbowe rządu amerykań-
skiego dają dzisiaj stopę zwrotu w granicach 1%, podczas gdy 
nieodległe są czasy, gdy ten wskaźnik sięgał 6,5%. O lokatach 
już mówiliśmy, ale trzeba dodać, że te słowa odnoszą się nie 
tylko do Polski, ale praktycznie do całego świata. W efekcie 
lokaty w większości krajów są oprocentowane na poziomie 
zera. Tymczasem masa pieniądza, która wpływa na rynek, bo 

rządy i banki cen-
tralne nieustannie 
pompują pieniądze, 
aby podtrzymać 
gospodarkę, musi 
gdzieś znaleźć ujście. 
To jeden z czynni-
ków, choć nie jedy-
ny, który wskazuje, że 
również w tym roku 
akcje będą rosły.

To prawda, ale pol-
ska giełda praktycz-
nie od lat dryfuje. 
Nadzieje, że to się 
zmieni są niewiel-
kie.

Dlatego F-Trust SA, jedna z największych w Polsce spółek dys-
trybucji produktów inwestycyjnych, koncentruje się na ryn-
kach zagranicznych. Za pośrednictwem F-Trust SA Polacy za-
inwestowali już ponad 1 mld zł. W większości wybierając rynki 
globalne. 

Inwestowanie w fundusze jest trudne?

Łatwe jeśli tylko robi się to z głową, Naszym celem, jako F-Trust 
SA jest wytłumaczenie klientom na czym polega mechanizm 
inwestycyjny, dywersyfikacja oraz jakie są zagrożenia wynika-
jące z inwestycji. Krótko mówiąc, przygotowanie klienta do in-
westowania na rynku kapitałowym. Kupując jednostki uczest-
nictwa funduszy oddajemy nasze pieniądze specjalistom, 
którzy cały czas obserwują rynek, panujące trendy społeczne, 
selekcjonują spółki. F-Trust SA prowadzi szeroką akcję eduka-
cyjną dla swoich klientów, którzy dostają specjalny, przygoto-
wywany co miesiąc Raport, regularnie publikujemy portfele 
modelowe, komentarze zarządzających, wywiady z nimi, reko-
mendacje naszych analityków i Głównego Stratega. Do każ-
dego klienta podchodzimy indywidualnie. To może brzmieć 
jak slogan, ale u nas tak to funkcjonuje. Nigdy nie sprzedaje-
my funduszy na pierwszym, czy drugim spotkaniu. To czas na 
poznanie oczekiwań klienta, jego akceptacji ryzyka, preferen-
cji. Dopiero po takich spotkaniach przygotowujemy dla klienta 
konkretną ofertę. Naszym celem nie jest bowiem jednorazowa 
transakcja, ale stała, wieloletnia współpraca z każdym inwesto-
rem.

Gabinet  stomatologiczny  z kontraktem  - 7 km  od    Leżajska, tanio  tel. 602 765 189 .

Sprzedam klinikę stomatologiczną z własnym lokalem. Centrum Rzeszowa, nowoczesny sprzęt-tomografia komputerowa.
20 lat na rynku, ponad 13 tys.pacjentów w bazie. Tel. 603 373 128

Koniec lokat bankowych, czas na fundusze inwestycyjne

Rozmowa z Dariusze Skarbkiem, dyrektorem sprzedaży w F-Trust SA

OGŁOSZENIA
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Coraz dłuższe dni, mocniej grzejące słońce, zieleniejące trawniki i 
ptaki śpiewające wiosenne trele, napełniają nas radością i chęcią 
wyjścia do ogrodu. Już teraz planujemy, jak nadać nowe oblicze 
naszemu ogrodowi, urządzić ogrodowe wnętrza i kąciki. Małymi 
krokami przymierzamy się do wypoczynku na świeżym powietrzu 
– planujemy, gdzie postawić ławkę i jaką roślinnością ją otoczyć. 
Marzy nam się ogród pełen zapachów, kojący nerwy, umożliwia-
jący pełny relaks. 
Ogrodowa aromaterapia może uśmierzyć wiele dolegliwości, 
niwelować stres i nastrajać nas pozytywnie. Wystarczy tylko sta-
rannie wybrać i posadzić pachnące rośliny. Zapach roślin jest bar-
dzo różnorodny, od lekkiej, delikatnej woni, aż po ciężkie, czasem 
duszące zapachy. Abyśmy mogli dobrze korzystać z ogrodowej 

aromaterapii, warto posadzić wydzielające piękną woń rośliny w 
najbliższym otoczeniu ławek, tarasów, altan, w pobliżu domu, na 
balkonie. Ważnym elementem zapachowego kącika jest zaciszne 
miejsce, w którym wydzielające się zapachy pozostaną na dłużej. 
Aby dobrane do ogrodowej przestrzeni rośliny czuły się w niej do-
brze, musimy zwrócić uwagę na takie elementy, jak rodzaj gleby i 
nasłonecznienie. Warto również do zapachów dołożyć kolory, co 
sprawi, że poczujemy się jak w ogrodowym SPA. 
Aby lepiej dobrać zapachowe rośliny, dobrze jest poznać ich ko-
jące działanie:
•	 zapach róży – uspokaja i zwalnia pracę serca;
•	 zapach jaśminowca – działa relaksująco, antydepresyjnie;
•	 zapach jałowca – usuwa zmęczenie;
pachnące zioła (rumianek, szałwia, melisa, bazylia, lawenda) – 
działają jak naturalne kadzidło, również antydepresyjnie;

Ogrodowa  aromaterapia
W każdym ogrodzie znajdzie się miejsce dla „królowej kwiatów” 
– róży. Mogą być to róże rabatowe, parkowe, pnące, pienne, czy 
okrywowe. Z różami dobrze komponuje się lawenda - dobrym to-
warzystwem dla lawendy będą zioła. Uzupełnieniem kompozycji 
ziołowych mogą być goździki pierzaste. Przy wijącej się ścieżce 
możemy posadzić tworzące piękne kobierce macierzanki i ty-
mianki. 

W pachnącym ogrodzie należy również uwzględnić drzewa i krze-
wy, bo bez nich ogród nie ma duszy. Piękną wonią napełnią ogród 
magnolie, robinia akacjowa, lipy i jabłonie ozdobne. Spośród krze-
wów warto posadzić jaśminowce, bzy lilaki, azalię pontyjską, kali-
ny–wonną,angielską i koreańską.

W zapachowym ogrodzie powinno znaleźć się miejsce dla bylin, 
a wśród nich konwalii, fiołków, płomyków wiechowatych, piwonii, 
irysów i goździków. Mile widziane będą również pachnące rośli-
ny cebulowe – narcyzy, hiacynty i lilie. Pachnącym zwieńczeniem 
altan, pergoli i trejaży będą wiciokrzewy i glicynia. Koniecznie po-
winniśmy znaleźć również miejsce dla niepozornej, ale pięknie 
pachnącej po upalnym dniu maciejce. 

Wymienione przeze mnie rośliny to tylko część ogrodowych 
„pachnideł”. Nawet najzwyklejsze leżenie w trawie i głębokie od-
dychanie wysyconym zapachami powietrzem, to wspaniała aro-
materapia. A zatem nie szczędźmy trudu w zakładaniu pachnące-
go ogrodu i upajajmy się roślinnymi zapachami. 

Anna Rydzik

Pamiętajmy o ogrodach….


